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19/08/2014 - Oase Van 't Merelsnest sold to Columbia through Auction Prinsjesdag 2014
Oase: Darco x Voltaire x Hedjaz (3/4 sister to Sapphire)

18/08/2014 - Aramis 4 and clear in Belgian Championship 4yo horses Gesves
Tim Reygaerts and our four year old gelding Aramis Merelsnest Z (Armitage x Darco) did a 
great job at the championship in Gesves, just missing the final after one down on the first 
day. Thursday Aramis produced a lovely clear round.

13/08/2014 - Dirk Demeersman purchases Odelina Van 't Merelsnest @ BWFA Auction
Our filly Odelina Van 't Merelsnest (Kannan x Argentinus) has been bought by Dirk 
Demeersman at the BWFA Auction at Flanders Horse Event in Beervelde. We wish him 
the best luck with it!

27/07/2014 - Foals 2014, all born
 Obelix vh MerelsnestAll fifteen foals have been born. The last two ones born are sons of 
world champion Vigo d'Arsouilles out of Wendelina and Maureen. Nearly all fifteen foals 
this year descend from the damline of two time Olympic champion Sapphire, and GP 
horses Lapino, Quarco, Romulus Van 't Merelsnest. Most of the foals are closely related to 
our stunning 1.50m show jumping mare Wendelina vh Merelsnest (2 times placed at 
Belgian Championship, bronze at Belgian cup). She's the full sister to Sapphire. Quite 
some stallions from this line have been approved, such as Glasgow VDL and Edjaz Van 't 
Merelsnest, and also this years colts look promising. 

27/07/2014 - Galanthis 9th National Silver Cup GP Moerzeke
Galanthis Van 't Merelsnest placed 9th in National Silver Cup GP (1.40m) at Moerzeke (1 
time penalty). Jumped three national GP's this summer at 8 year and placed in top ten at 
each of them.

18/07/2014 - Galanthis and Indi Blue double clear in Gesves
Indi Blue, only 6 years old, jumped double clear at 1.30m in Gesves. Galanthis, also one of 
Wendelina's daughters, produced the double clear at 1.40m GP.

09/07/2014 - Three foals selected for auction
At Belgian Warmblood Foal Auction in Beervelde Odelina Van 't Merelsnest (Kannan) will 
be auctioned. Pictures hereby. Odelina is a granddaughter of Wendelina, full sister to 
Sapphire. At the Dutch Prinsjesdag Auction in Ermelo the fillies Oase Van 't Merelsnest 
(Darco) and Penelope vh Merelsnest Z (Plot Blue) will be sold. Oase is a 3/4 sister to 
Sapphire and Penelope is the granddaughter of Wendelina.

30/06/2014 - Indi Blue 2nd and 11th at Sint-Niklaas and Duisburg



 merelsnestGreat results of Indi Blue lateley, placing 2nd in the class for 6 year olds at 
Sint-Niklaas and 11th at the Gold League in Duisburg. Video's at our Youtube channell 
Stud Merelsnest (follow this link)

Wendelina also placed third at Duisburg in the Small GP on Sunday.

01/04/2014 - Galanthis at Gold League Hulsterlo
Galanthis jumped a nice round @ Hulsterlo over 1.35m on Sunday.

24/03/2014 - Wendelina 8th in 1st Gold League GP of the season
 wendelina merelsnestWendelina vh Merelsnest jumped double clear in the first outdoor 
GP of the year in Loenhout, being placed 8th. On Friday in Aalter we had double clears 
with her daughters Haditha, Indi Blue and Galanthis.

Wendelina werd achtste in haar eerste Gold League GP van het jaar te Loenhout. Ze deed 
het dubbel foutloos. Vrijdag op de HROV-wedstrijd in Aalter sprongen haar drie dochters 
Haditha, Indi Blue en Galanthis dubbel nul.

13/02/2014 - Koblenz through VDL Auction @ WEF Wellington sold to Hyperion Stud
Koblenz vh Merelsnest wordt volgende maand, op 6 maart, verkocht op de VDL-veiling 
tijdens het Winter Equestrian Festival in Wellington. Koblenz is een zoon van Nabab en 
Wendelina vh Merelsnest en dus de volle broer van Edjaz en Glasgow. Hij werd 
goedgekeurd als dekhengst bij het Oost-Duitse stamboek Mecklenburg.

Koblenz vh Merelsnest (Nabab x Wendelina vh Merelsnest) goes to VDL Auction at WEF 
Wellington, March 6. Koblenz is full brother to Edjaz and Glasgow vh Merelsnest and he is 
approved for the East German Mecklenburg Studbook.

SOLD for $150.000 to Hyperion Stud Florida! Good luck!

01/01/2014 - New page on Facebook
 Stoeterij 't Merelsnest beschikt over een nieuwe Facebook-pagine: www.facebook.com/
merelsnest
Stud Merelsnest has a new Facebook page: www.facebook.com/merelsnest
Like it!

08/02/2014 - Halfbrother to Wikke KWPN champion at stallion approvals
Genius (Baloubet du Rouet), de halfbroer van de hengst Guccio (ex-Vleut) en van de 
Quickstar-merrie Wikke, werd kampioen van de springhengsten op de keuring in Den 
Bosch. Uit Wikke verwachten we volgend jaar een embryo met Vigo d'Arsouilles. Genius, 
Wikke en Guccio zijn alledrie kleinkinderen van Eric Van der Vleuten's legendarische 
merrie Audi's Jikke.

Genius (Baloubet), the halfbrother of the stallion Guccio (ex-Vleut) and of the Quickstar 
mare Wikke, became Champion of the KWPN stallion approvals in 's Hertogenbosch. Out 
of Wikke, at Merelsnest we expect an embyo by Vigo d'Arsouilles for 2014. Genius, Wikke 



and Guccio are grandchildren of Eric Van der Vleuten's legendary Concorde mare Audi's 
Jikke

01/01/2014 - Happy Newyear, it's gonna be an exciting year!
Gelukkig Nieuwjaar. 2014 belooft voor Stoeterij 't Merelsnest alvast een druk jaar te 
worden, met de geplande geboorte van volgende zeventien veulens.

Happy New Year! 2014 is going to be a busy year for Stud Merelsnest. Seventeen foals 
are expected to be born:

- Kannan x Jugendnixe (Mr. Blue x Lord Z)
- Plot Blue x Diamond (Parco x Hedjaz)
- Kannan x Korinthe (Darco x Voltaire)
- Vigo d'Arsouilles x Wendelina (Darco x Hedjaz) - ET
- Vigo d'Arsouilles x Wendelina (Darco x Hedjaz) - ET
- Kannan x Wendelina (Darco x Hedjaz) - ET
- Kannan x Wendelina (Darco x Hedjaz) - ET
- Vigo d'Arsouilles x Wikke (Quick Star x Cantus) - ET
- Darco x Artemis (Voltaire x Hedjaz)
- Kannan x Luna (Darco x Voltaire) - ET
- Plot Blue x Galanthis (Lord Z x Darco) - ET
- Arko III x Indi Blue (Mr. Blue x Darco) - ET
- Plot Blue x Ianthe (Larino x Darco) - ET
- Kannan x Latina (Nabab de Rêve x Mr. Blue)
- Kannan x Indi Blue (Mr. Blue x Darco) - ET
- Vigo d'Arsouilles x Maureen (Lys De Darmen x Hedjaz)
- Kannan x Haditha (Argentinus x Darco) - ET

05/01/2014 - Koblenz goedgekeurd voor Mecklenburg
Koblenz Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve), een vierjarige hengst uit Wendelina en in 
eigendom van VDL Stud, is goedgekeurd voor het Zuid-Duits stamboek Mecklenburg. Eind 
2013 werkte hij zijn zeventig dagentest in Schlieckau met vrucht af. Koblenz is meteen de 
derde zoon van Wendelina in combinatie met Nabab de Rêve die een dekbrevet krijgt. Op 
Stoeterij 't Merelsnest hebben we nog één volle broer van de dekhengsten Edjaz, Glasgow 
en Koblenz, zijnde Morton vh Merelsnest, een moderne, donkerbruine tweejarige hengst.

Koblenz Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve), a four-year-old stallion out of Wendelina, 
owned by VDL Stud, has been approved for the south-German studbook Mecklenburg. In 
the end of last year he finalized the seventy days testing in Schlieckau, Germany. Koblenz 
is the third son of Wendelina and Nabab approved for a studbook. At Stud Merelsnest, we 
still have one full brother of Edjaz, Glasgow and Koblenz, which is Morton vh Merelsnest, a 
modern type two year old stallion.

09/12/2013 - Wendelina and the young ones...
Wendelina werd vorige week zevende in de Gold Cup GP 1.45m te Breemeersen. Indi 
Blue, Haditha en Jolente sprongen ook in de prijzen. Jolente is nog maar pas mee op 
concours.



Wendelina placed seventh in the Gold Cup GP 1.45m at Breemeersen Center. Indi Blue, 
Haditha and Jolente also gathered some ribbons. Jolente only recently started showing.
 

23/09/2013 - Wendelina clear round at Belgian Championship Lanaken
 wendelina merelsnestWe waren dan niet in de finale, maar waren toch bijzonder blij met 
de selectie voor het BK en met de foutloze tweede manche op donderdag.

We were not in de final, but were very happy with the qualification for the Belgian 
Championship in Lanaken and with the clear round on Thursday in the second phase!

23/09/2013 - Koblenz vh Merelsnest to 70 days testing Schlieckau
Opnieuw heeft een hengst van Wendelina vh Merelsnest zich aangemeld ter keuring. In 
het voorjaar werd de driejarige Koblenz vh Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco) 
toegelaten tot de 70-dagentest voor het Mecklenburg stamboek. Dat verplicht nummer 
maakt hij nu door in Schlieckau, samen met heel wat andere hengsten uit de diverse 
Duitse stamboeken.

Wendelina vh Merelsnest has again a son, which has qualified for the 70 days testing 
period, and thus, makes a chance to become an approved stallion. Koblenz vh Merelsnest 
is the full brother to Edjaz and Glasgow. He currently does the saddle test in Schlieckau, 
Germany. Koblenz, a three year old, is owned by VDL Stud and is still in the running for 
the Mecklenburg studbook.

10/09/2013 - Kashmir vh Hagenhof sold to France through Fences Auction
 Kashmir hagenhofWe wensen de nieuwe Franse eigenaars van Kashmir vh Hagenhof 
veel geluk met deze super fijne hengst van Edjaz vh Merelsnest. Intussen hebben we al 
een foto toegestuurd gekregen van Kashmir in zijn nieuwe weide.
Good luck to Kashmir vh Hagenhof at his new French home!

21/08/2013 - Jugendnixe vh Merelsnest in Final Belgian Championship 4yo Gesves
 Jugendnixe merelsnest mr blue lord z kannanPrachtig werk van onze vierjarige merrie 
Jugendnixe vh Merelsnest (Mr. Blue x Lord Z), die na een foutloze selectie en twee 
foutloze kwalificaties geplaatst werd voor de finale van het Belgisch kampioenschap 
vierjarige paarden. Daarin kreeg ze één keer pech, wat vier punten opleverde. Toch een 
bijzonder knap resultaat voor deze merrie die in april nog moeder werd van Naila vh 
Merelsnest (Kannan). Ze sprong pas voor het eerst een parcours op 1 juni.

Terrific result of our 4yo mare Jugendnixe vh Merelsnest (Mr. Blue x Lord Z). She placed 
for the finals of the Belgian championship for 4yo horses in Gesves after jumping clear in 
the selection contest and two times clear in the qualifiers. In the finals she was very 
unlucky with one down early in the course. However Gesves turned out to be a wonderful 
campaign, as Jugendnixe was giving birth to Naila vh Merelsnest (Kannan) in April and 
she only jumped her first competition on June 1 this summer.

15/07/2013 - Wendelina, Galanthis, Indi Blue and Jugendnixe 0/0 again
Op de nationale Gold League in Loenhout behaalde Wendelina een achtste plaats in de 
GP 1.45m na een foutloze barrage. Het is meteen haar derde klassement in de Gold 
League, wat Björn en Wendelina wellicht een ticket voor het BK in Lanaken oplevert. Ook 



dochter Galanthis (Lord Z) sprong met gemak dubbel nul over 1.35m. De vijfjarige Indi 
Blue (Mr. Blue & Wendelina) is al voor de negende week op rij foutloos, nu in Moerzeke. 
Jugendnixe (Mr. Blue x Lord Z, foto) sprong haar eerste 1.00m-proef en deed dat 
eveneens meteen dubbel nul.
 
At the national Gold League in Loenhout Wendelina jumped double clear again, good for 
eighth place in the GP 1.45m. With that result she probably has the ticket for the Belgian 
Championship in Lanaken during the World Breeding. In Loenhout also Galanthis (Lord Z 
& Wendelina) jumped double clear. In Moerzeke Indi Blue (Mr. Blue & Wendelina, picture) 
jumped double clear for the ninth week in a row. The four-year-old Jugendnixe did her first 
1.00m class and produced another 0/0.

15/07/2013 - Bronze medal for Wendelina
In de Beker van België te Hulsterlo heeft Wendelina vh Merelsnest de derde plaats 
behaald. Ze sprong zowel de twee kwalificaties als de twee finalerondes foutloos. In 
Hulsterlo sprong zondagochtend ook Wendelina's zevenjarige dochter Galanthis dubbel 
nul over 1.35m. Just-Blue en Jugendnixe vh Merelsnest (Mr. Blue) sprongen nul bij de 
vierjarigen. Indi Blue deed het voor de achtste week op rij foutloos, nu in 1.10m.
 
Wendelina took the bronze medal at Cup of Belgium highest category. She jumped clear in 
all of the two qualifiers and the two final rounds. Sunday morning also her 7yo daughter 
Galanthis vh Merelsnest (Lord Z) jumped double clear at 1.35m. Also no mistakes for the 
4yo horses Jugendnixe and Just Blue vh Merelsnest in Hulsterlo! Indi Blue jumped for the 
eighth week in a row clear at 1.10m.

03/06/2013 - Wendelina 5th & 8th at Jumping Vivat Duisburg
 GalanthisWendelina nam vorig weekend deel aan de hoogst gedoteerde nationale 
concours van België. Ze werd vijfde op 1.35m en achtste na een foutloze omloop in de 
grote prijs Gold League over 1.45m. Haar zoon Edjaz vh Merelsnest (Nabab de Rêve) 
kreeg één fout. Indi Blue vh Merelsnest (Mr. Blue x Wendelina) springt al drie weken op rij 
in de prijzen op HROV 1.00m en is pas vijf jaar.

Wendelina  jumped at CSN Duisburg, the highest ranked Belgian national show. In the 
1.35m she placed fifth. In the Grand Prix there was an eighth place after a clear round. 
Daughter Indi Blue (Mr. Blue) placed three weeks in a row at level 1.00m and is only five 
years old.

29/04/2013 - Kashmir vh Hagenhof to Fences Elite Auction
 GalanthisKashmir vh Hagenhof, winnaar van de reeks mannelijke driejarigen op de 
Nationale Presentatiedag, is genomineerd voor de Fences Elite Auction in Fontainebleau. 
Kashmir is een driejarige hengst, zoon van Edjaz vh Merelsnest (Nabab x Darco) uit 
Urtica, van Heartbreaker. Hij komt uit dezelfde stam als Bill Clinton, waarmee Neriske 
Prinsloo in Lummen en Antwerpen voorin eindigde bij de grote prijs.

Kashmir vh Hagenhof, winner of the division three-year old colts at the Nationale 
Presentatiedag, has been nominated for the Fences Elite Auction in Fontainebleau. 
Kashmir is a three year old stallion with stunning type, elegant movements, lot of balance 
and picture perfect jump. He's by Edjaz vh Merelsnest (Nabab de Reve x Darco) x 
Heartbreaker. Father Edjaz is by Nabab and the full sister of two time olympic gold 



medallist Sapphire. The motherline is the same as in Bill Clinton, the top GP horse of 
Neriske Prinsloo.

22/04/2013 - CSI2* Lummen: Wendelina one down in GP
 GalanthisGalanthis (foto, v. Lord Z x Wendelina) heeft het BK in Lummen goed doorstaan. 
Ze liet knappe dingen zien, maar maakte enkele groene fouten tussendoor. Wendelina 
plaatste zich na een foutloze proef vrijdag voor de GP van de CSI2*-competitie. Daarin 
kreeg ze één foutje op insprong dubbel. Slechts twaalf van 70 combinaties haalden de 
barrage.

Wendelina qualified for the GP of CSI2* Lummen after a clear round on Friday. Sunday in 
the 1.45m GP, she had one rail at element A of the double combination. Galanthis (photo, 
by Lord Z x Wendelina) did a great job in the 7yo championships at 1.40-1.45m. She 
proved to have the potential, but made some green faults on her way.

22/04/2013 - Wendelina 2nd in Lummen
Tijdens de Spring Tour in Lummen heeft Wendelina een tweede plaats behaald in een 
snelheidsrubriek kaderend in de CSI1*-competitie. In de finale haalde ze de barrage, maar 
daarin ging één balk tegen de grond. Ze eindigde daarin op de zevende plaats. Dochter 
Galanthis kreeg in Lummen haar vuurdoop in de proeven voor zevenjarige paarden. Een 
foutje hier en daar, maar de merrie liet fraaie dingen zien. Binnen twee weken springt ze 
het BK in Lummen.

Wendelina placed second in a 1.30m class at the Spring Tour in Lummen. In the final 
competition she reached the jump-off, but had one down in that, ending up seventh. 
Daughter Galanthis did the 7yo classes, in which she had no experience so far. She had 
some rails here and there over the weekend, but showed lots of good things. In two weeks 
she jumps the Belgian Championship for 7yo's in Lummen.  

25/03/2013 - Kashmir vh Hagenhof wins at Nationale Presentatiedag
 Kashmir vh HagenhofOnze driejarige hengst Kashmir vh Hagenhof (Edjaz vh Merelsnest 
x Heartbreaker) heeft de reeks voor mannelijke 3-jarigen gewonnen op de Nationale 
Presentatiedag, en wel met drie punten voorsprong op de dichtste achtervolger. Even later 
werd hij nog derde in de Final Top Ten voor de beste driejarigen van de dag.

Our promising young stallion Kashmir vh Hagenhof (Edjaz vh Hagenhof x Heartbreaker) 
won the loose jump and model test at Moerzeke, during the Nationale Presentatiedag. He 
had a three points lead over the number two. In the Top Ten Final he placed third overall. 

25/03/2013 - Kleinzoon Chiquita tweede finale Sunshine Tour
Bolero 111 (Chatman x Darco), een zoon van Walentina vh Merelsnest en dus kleinzoon 
van onze stammerrie Chiquita, is tweede geworden bij de finale van de Sunshine Tour in 
Vejer de la Frontera. In de finale voor zesjarige paarden sprong deze ruin van Harrie 
Reyntjes dubbel nul onder een Engelse amazone. Diezelfde amazone reed Irish Kiss 111 
(Chatman x Action Breaker) naar de vijfde plaats in de finale voor vijfjarige paarden. Irish 
Kiss is dan weer een kleindochter van Casharee (Capitol), de merrie die ons Manolito vh 
Merelsnest heeft geschonken.



Bolero 111 (Chatman x Darco), a son of Walentina vh Merelsnest and grandson of 
Chiquita, became second in the six-year-old final of the Sunshine Tour in Vejer de la 
Frontera. At the 5yo's finals, Irish Kiss 111, a granddaughter of Casharee (Capitol), ended 
up fifth. Casharee is the mother of our colt Manolito.

19/02/2013 - Wendelina & Galanthis in top tien Finale RAIJ Aalter
 Domina vh MerelsnestDe finale van het RAIJ Wintercriterium in Aalter is gewonnen door 
Koen De Waele. Björn Van Bunder en Wendelina vh Merelsnest werden vijfde. Galanthis 
vh Merelsnest eindigde nog net in de toptien. Wendelina vh Merelsnest haalde de tweede 
barrage na twee foutlozen omlopen. In de barrage ging de laatste balk uit de lepels. 
Galanthis vh Merelsnest liep eveneens nul in de basisomloop. In de eerste barrage kreeg 
ze één foutje na de dubbelsprong, al komt deze merrie geleidelijk aan in vorm voor het 
nakende outdoorseizoen.

De final at Jumping Aalter was won by Koen De Waele. In de highest class, Björn Van 
Bunder jumped clear with both his mounts Wendelina and Galanthis vh Merelsnest. 
Galanthis made one mistake in the first jump-off, but also placed in the topten. Wendelina 
reached the second and final jump-off against the clock, but made one mistake at the very 
last fence, to come out at fifth place.

15/02/2013 - Domina placed at CSI3*-W Al Ain
 Domina vh MerelsnestDomina vh Merelsnest (Darco) en Frederic David plaatsten zich 
twee maal in de toptien in de Kleine Tour van het CSI-W Al Ain in de UAE. Volgende week 
springen ze de grote tour tijdens CSI5* in Al Ain.

Domina vh Merelsnest (Darco) and Frederic David placed twice in the small tour at CSI-W 
Al Ain in the UAE. Next week they jump the big classes at the CSI5* in Al Ain.

19/01/2013 - Je Rêve vh Merelsnest selected for final phase BWP stallion approvals
Ons fokproduct Je Rêve vh Merelsnest (Nabab de Rêve x Lys de Darmen) is 
doorverwezen naar de derde fase van de BWP-hengstenkeuring. Na het vrijspringen in 
Moorsele mag hij in maart naar Neeroeteren voor de laatste, de bereden proef. Je Rêve is 
in eigendom voor Robert Geens en gefokt uit de merrie Maureen vh Merelsnest, die zelf 
internationaal sprong bij de junioren onder Sofie Van Bunder. Maureen gaf eerder al het 
GP-paard Romulus. 

Our breeding product Je Rêve vh Merelsnest (Nabab de Rêve x Lys de Darmen) has been 
selected to do the third and final phase of the BWP Stallion approvals. After the loose 
jumping in Moorsele, he's accepted to go through to the third and final phase, the ridden 
test in Neeroeteren (March 16). Je Rêve's mother Maureen jumped international junior 
GP's. Her son Romulus is a GP jumper.

10/01/2013 - Glasgow NRPS champion
 Glasgow MerelsnestEen Belgische hengst van Nabab de Rêve x Darco is verkozen tot 
kampioen van de verrichtingstest van het Nederlandse stamboek NRPS. Het gaat om 
Glasgow vh Merelsnest, in eigendom van VDL Stud en Adrie Jespers. Glasgow is gefokt 
door Walter Van Bunder uit de merrie Wendelina vh Merelsnest, de volle zus van 



Olympiade paard Sapphire (M. Ward). Hij is tevens de volle broer van de BWP- en Z-
gekeurde hengst Edjaz Van ’t Merelsnest van Ward De Bie. Glasgow was eerder al AES-
gekeurd en heeft inmiddels al nakomelingen in Nederland en België. 

Glasgow vh Merelsnest (Nabab de Rêve) has been chosen the champion of the saddle 
test of the NRPS stallion approvals. Glasgow is a seven-year-old stallion owned by VDL 
Stud and Adrie Jespers. He was bred at Stud Merelsnest out of Wendelina, the full sister 
to Sapphire. Glasgow is also full brother to Edjaz vh Merelsnest, which is a BWP and Z 
approved stallion. Glasgow already has young offspring in Belgium and the Netherlands.

26/12/2012 - Vincenzo-nakomeling wint Puissance Mechelen - Vincenzo son wins 
Puissance
Domingo GavershofSpektakel op de eerste avond van Jumping Mechelen. Twee 
combinaties deelden de winst in de krachtproef. Eén van hen was Domingo vh Gavershof, 
een zoon van Vincenzo vh Merelsnest gefokt door en in eigendom van Hervé Baert. De 
schimmelruin sprong onder Benjamin Pieters foutloos over 2.05m.

Two pairs shared the victory during the Puissance at Jumping Mechelen. One of them was 
Domingo vh Gavershof, a son of Vincenzo vh Merelsnest bred and owned by Hervé Baert. 
The grey gelding jumped the wall of 2.05m without touching. Father Vincenzo was the full 
brother of Sapphire. He died in 2008, but frozen semen is still available.

01/01/2013 - Beste wensen
 Vincenzo MerelsnestStoeterij 't Merelsnest wenst u het allerbeste toe voor 2013. We 
houden ons er ook aan alle bezoekers van deze site, onze medewerkers en ons cliënteel 
te bedanken voor het voorbije jaar.

Stud Merelsnest wishes everyone the best for 2013. We also want to thank all visitors of 
the website, our partners and clients for the previous year.

10/12/2012 - Aramis Merelsnest Z 3rd Selection Jumping Mechelen
 Aramis Merelsnest ZAramis Merelsnest Z (Armitage x Darco) is derde geëindigd op de 
wedstrijd vrijspringen voor tweejarige paarden in Heist-op-den-Berg die gold als selectie 
voor Jumping Mechelen. Eerder werd Aramis ook al achtste na finale tijdens de Belgian 
Youngster Trials in Hulsterlo. De finale in piste B tijdens Vlaanderens Kerstjumping vindt 
plaats op 29 december.

Aramis Merelsnest Z (Armitage x Darco) placed third at the loose jump contest for two 
year olds in Heist-op-den Berg, which counted as the selection for the finals at Jumping 
Mechelen (December 29). Aramis earlier was already eighth placed during the Belgian 
Youngster Trials in Hulsterlo.

04/12/2012 - Clear rounds first weekend of December
Galanthis vh MerelsnestHeel wat foutloze parcoursen afgelopen weekend voor onze 
paarden. In Hulsterlo sprongen Indi Blue en Heliantha foutloos bij resp. de vijf- en 
zesjarige paarden. Haditha, die haar laatste wedstrijd sprong voor haar drachtpauze, 
maakte één foutje. Zondag in Moerzeke was er voor Galanthis (foto) een tijdfout in het 



1.20m. Voor Wendelina waren er net als vorige maand vier punten in de barrage. Ze 
eindigde negende en blijft vierde in de tussenstand.

Many clear rounds for our horses last weekend. At Hulsterlo Indi Blue and Heliantha 
jumped clear in the five and six year old classes. Haditha had one down, but now will have 
a six months break to give birth to a Kannan foal. Sunday in Moerzeke Galanthis (photo) 
had one time penalty in the 1.20m. Wendelina placed ninth in the 1.30m and is fourth 
ranked in the provisional standings of the winter circuit so far.

29/11/2012 - Domina at Global Champions Tour
 Domina GCT Abu DhabiIn het kader van de Global Champions Tour in Abu Dhabi sprong 
Domina Van 't Merelsnest de CSI2*. Ze bleef foutloos op donderdag en zaterdag in het 
1.40m. In die laatste proef werd ze achtste onder haar Franse ruiter Frederic David. 

At the Global Champions Tour final in Abu Dhabi, Domina Van 't Merelsnest jumped the 
CSI2*. She was clear on Thursday and Saturday in the 1.40m. In this last class she placed 
eighth under French rider Frederic David. Video:

06/11/2012 - Just-Fly & Julius naar buitenland/ Just-Fly & Julius to France and Morocco
Just Fly vh Merelsnest (Ogano Sitte x Voltaire) is op de veiling Fences verkocht. De 
grootramige vosmerrie uit Artemis trekt naar de Franse stad Toulouse, waar ze eerst wordt 
voorbereid op de sport en later de fokkerij gaat dienen. Julius (Indorado x Parco) trekt naar 
de koning van Marokko. 

Just Fly and Julius are sold at auction Fences. Just-Fly goes to France and Julius has 
been bought by the King of Morocco.

02/11/2012 - Domina Van 't Merelsnest wins in UAE
Domina Van 't Merelsnest heeft in de Verenigde Arabische Emiraten een nationale grote 
prijs gewonnen onder haar Franse ruiter Frederic David. Domina Van 't Merelsnest is exact 
een jaar geleden verkocht naar Abu Dhabi.

Domina Van 't Merelsnest has won a national GP in the United Arab Emirates. She was 
shown by  her French rider Frederic David. Domina left for UAE exactly one year ago.

02/11/2012 - Aramis Merelsnest Z 8th in Belgian Youngster Trials
Aramis Merelsnest Z (Armitage x Darco), de tweede laatste zoon van Semiramis Van 't 
Merelsnest, is achtste geëindigd tijdens de Belgian Youngster Trials in Hulsterlo op 1 
november. De ruin haalde de toptien op een totaal van 80 tweejarige paarden. Juryleden 
Egbert Schep, Harrie Theeuwes en Stefaan De Smet beloonden zijn springkunsten met 80 
percent.

Aramis Merelsnest Z (Armitage x Darco), the second to last son of Semiramis, became 
eighth during the Belgian Youngster Trials, a new and popular loose jump contest in 
Hulsterlo. In total 80 two-year-olds participated at the competition.

15/09/2012 - Wendelina and her daughters in good shape



Wendelina krijgt haar beste vorm terug. Door het gebroken hand van ruiter Björn, moest 
ze enkele maanden aan de kant. Na haar comeback waren er opnieuw enkele mooie 
prestaties. Zo won ze in Moerzeke het 1.25m op zondag, ze werd tweede in Aalter en 
vierde in het HROV-kampioenschap te Hulsterlo. Ook Wendelina's dochters doen het 
goed. In Aalter sprongen Galanthis (Lord Z), Haditha (Argentinus) en Indi Blue (Mr. Blue) 
foutloos, goed voor een volgprijs.

Wendelina is getting back her best form. After a break due to the broken hand of rider 
Björn, she was resting for several months. Since her comeback she's been in the prices 
immediately. She won the HROV GP in Moerzeke and with one rail on four rounds, she 
placed fourth, just out of the medals in the HROV regional championship at Hulsterlo. In 
Aalter there was a second place. Her daughters Galanthis (Lord Z), Haditha (Argentinus) 
and Indi Blue (Mr. Blue) also jumped clear in the other classes at Aalter and jumped in the 
money!
 

01/08/2012 - Mocandini Van 't Merelsnest naar stal T&L - Mocandini for T&L
 julius
Op de BWFA-veiling in Beervelde is Mocandini Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Lord 
Z) verkocht aan Stal T&L van Luc Tilleman.

At the BWFA auction in Beervelde Mocandini vh Merelsnest (Nabab  de Rêve x Lord Z) 
has been sold to T&L stables of Luc Tilleman.
 

27/06/2012 - Verlies van Semiramis / Loss of Semiramis
 SemiramisSemiramis Van 't Merelsnest (Darco x J'Attack) is dinsdag 26 juni op 17-jarige 
leeftijd ingeslapen. Na een scheur in de baarmoeder, opgelopen tijdens het persen bij de 
geboorte van haar veulen de nacht voordien, waren haar kansen zo geslonken, dat er 
geen andere mogelijkheid meer restte. Semiramis laat een gezond hengstveulen van Plot 
Blue achter, waarvoor nu een geschikte pleegmoeder wordt gezocht. Semiramis sprong 
met Björn Van Bunder zeven jaar lang op niveau 1.30m tot 1.50m. Ze behaalde twee maal 
een vijfde plaats op het Belgisch Kampioenschap voor Young Riders en werd in de grote 
prijs van CSI3* Lummen achtste. Haar dochters Wilkie en Aphrodite acteren eveneens in 
de internationale jeugdcategorieën, Wilkie in Italië en Aphrodite in Brazilië. Via Aphrodite is 
'Semi' grootmoeder van drie paarden. De oudste Damocles vh Merelsnest is een 
tophunter in Amerika. Ester vh Merelsnest springt eind dit jaar haar eerste 1.50m-parcours 
in Zwitserland en Firenze vh Merelsnest is recent verkocht naar een topstal in Canada. 
Bedankt Semi!
Semiramis (Darco) passed away on June 26 after giving birth to a wonderful colt by Plot 
Blue. Semi jumped seven years at level 1.30m-1.50m, placed twice fifth at the Belgian 
Young Riders Championship and eighth at the Lummen GP during the Spring Tour. Her 
daughters Wilkie and Aphrodite are in Italy and Brazil. Her grandchildren Damocles is top 
hunter in US with Daniel Geitner, Ester jumps 1.50m in Switzerland with Melanie Mandli 
and Firenze was recently sold to a Canadian top stable.
 

27/06/2012 - Julius en Just-Fly naar Fences Marché / Julius and Just-Fly to Fences 
Auction
Zowel de schimmelruin Julius (Indorado x Parco) als de grote vosmerrie Just-Fly vh 
Merelsnest (Ogano Sitte x Voltaire), beide uit de Sapphire-stam zijn geselecteerd voor de 
veiling Fences Marché begin november.



Both Julius (Indorado) and the chestnut mare Just-Fly are placed for the auction Fences 
Marché beginning november in Bois le Roi, France. Both are closely related to Sapphire. 

 
27/06/2012 - Domina in France
Domina en haar Franse ruiter Frederic David zijn voor een tournee van vier maanden 
vanuit Abu Dhabi naar Frankrijk afgereisd. Ze startte alvast in de kleine tour op twee 
sterrenniveau. In Hardelot sprong ze drie dagen nul. In Val de Reuil maakte ze over drie 
dagen één fout. In de kleine grote prijs was ze na een foutloze rit nog geklasseerd.
Domina and her French rider came from Abu Dhabi to France for a tour of four months. 
The mare started off in the small tour and jumped three days clear in Hardelot. In Val de 
Reuil she was placed in the Small GP.  
 

26/06/2012 - Galanthis op dreef / Galanthis breaks through
 Galanthis Van 't Merelsnest (Lord Z x Wendelina) staat er terug. Een maand na haar 
bevallingsverlof waren er al haar eerste klassementen. In Hulsterlo op de HROV-wedstrijd 
werd ze tweede in het 1.10m. Een week later was er een volgprijs in Aalter. In Sint-Niklaas 
tijdens jumping Wase Paard werd ze zesde bij de zesjarigen. Galanthis brengt intussen 
een zoon van Nabab de Rêve groot. Die wordt geveild op de BWFA veulenveiling in 
Beervelde. Verder heeft ze dit jaar nog vier veulens via embryotransplantatie.

Galanthis Van 't Merelsnest had a foal only one month old when she already started 
performing in the ring. She placed three times in three weeks last month. Video of her first 
show after giving birth to a Nabab foal is now online. Galanthis has also four foals born by 
ET this year.Galanthis is a daughter of Sapphire's full sister Wendelina and a big prospect 
herself.
 

26/06/2012 - Edjaz Van 't Merelsnest presteert in grote prijzen / Edjaz performs in GP
Edjaz Van 't Merelsnest presteert op achtjarige leeftijd bijzonder knap. In de GP van de 
nationale Gold League over 1.45m was hij derde, in Herselt vierde en in Duisburg tiende 
na één tijdfout. Daarmee  is de hengst geplaatst voor het BK in Lanaken.

Only eight year old Edjaz Van 't Merelsnest performs very well. He placed third in the GP 
of the national Gold League 1.45m at Loenhout, fourth in Herselt and with one time penalty 
he was tenth in Duisburg. Those three results make him qualified for the Belgian 
Championship in Lanaken end this year.

 
13/06/2012 - Mon Rêve naar Stal Bruyneel / Mon Rêve for Bruyneel
Mon Rêve Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Lys De Darmen is op de Auction Aalst 
International verkocht aan de stal van Lieven Bruyneel met het oog op een verdere 
sportcarrière. 
Mon Rêve is een sterk gebouwd hengstveulen van Nabab de Rêve x Lys De Darmen x 
Hedjaz. Moeder Maureen is een volle zus van het voormalig GP-paard Lapino en de 
halfzus van Sapphire. Maureen sprong onder Sofie Van Bunder zelf op internationaal 
niveau CSI-J. Mon Reve is zonder twijfel een beloftevol hengstveulen.
Mon Rêve (Nabab x Lys de Darmen) was sold to Bruyneel Stables for a future sport 
career. Mon Rêve is a strong built colt by Nabab de Rêve x Lys De Darmen x Hedjaz. 
Mother Maureen is full sister of the former GP jumper Lapino and the halfsister of 
Sapphire. Maureen jumped at 1.40m-level with junior rider Sofie Van Bunder.



 

17/05/2012 - Sapphire uit de sport / Sapphire retired
Safari Van ’t Merelsnest (Darco x Hedjaz), de laatste tien jaar beter bekend als Sapphire, 
is door haar ruiter Mclain Ward uit de sport teruggetrokken. Er komt dus geen derde 
Olympiade voor de merrie die met het Amerikaans team zowel in Athene als in Peking 
teamgoud won. Sapphire liep begin 2011 een peesblessure op die haar heel het jaar aan 
de kant hield. In januari verscheen ze in topvorm aan de start van het Winter Equestrian 
Festival. Toen haar ruiter Mclain Ward na een val van een ander paard zijn knieschijf brak, 
moest Sapphire opnieuw aan de kant. Sindsdien zorgen kleine kwaaltjes ervoor dat de 
merrie niet meer honderd procent in vorm komt.

Mclain Ward: ‘Met een paard dat niet over honderd procent van zijn krachten beschikt, ga 
ik niet naar de Olympische Spelen. Ik wil dat dit paard herinnerd wordt als de allerbeste. 
Voor een figurantenrol vertrek ik niet naar de Spelen. Volgens mij is Sapphire één van de 
beste paarden allertijden. Ze gaat op rust bij haar mede-eigenaar Blue Chip’s Bloodstock, 
waar ze voor de fokkerij wordt ingezet.’ Mclain Ward bedankt op Facebook een serie 
mensen die ervoor gezorgd hebben dat Sapphire de top kon bereiken, waaronder de 
fokkers. Bij deze bedanken wij Mclain Ward voor de kansen die hij ons fokproduct heeft 
gegeven. Het palmares van Sapphire kunt u via onderstaande link bekijken. Een 
fotoreportage vindt u op Facebook via de banner rechts van deze pagina.

At 17, Mclain Ward took the decision to retire his top mare Sapphire, bred by us as Safari 
vh Merelsnest (Darco x Hedjaz). We'd like to say thank you to Mclain and his team for 
giving this mare all the chances to become the top mare she has been. For the article 
which was posted on Phelpssports.com + her record: click here. Watch her photo page on 
our Facebook page (right).

  
17/05/2012 - Edjaz 4e GP Loenhout / Edjaz 4th in national GP
Ward De Bie en zijn dekhengst Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab x Wendelina), zijn vierde 
geëindigd in de nationale GP van de Gold League in Loenhout. Zowel in parcours als 
barrage bleef de hengst ver uit de buurt van het hout.

Ward De Bie and his approved stallion Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab x Wendelina) 
became fourth in their second national GP. In both the first round and the jump off he 
jumped far above all the wood.
 

26/04/2012 - Eén dag, drie veulens / One day, three foals births
 Woensdag 25 april is een vruchtbare dag geworden. Er werden maar liefst drie veulens 
geboren. Opnieuw mogen we niet klagen. De veulens zijn gezond en zien er goed uit. Het 
betreft een bijzonder chique hengstveulen van Edjaz Van 't Merelsnest x Capitol uit de 
internationale merrie Casharee. Een half uur voordien werd een zoon voor Galanthis 
geboren in combinatie met Nabab de Rêve. Galanthis werd vorig jaar vier maal 
'uitgespoeld'. De laatste keer bleef een embryo achter in haar baarmoeder. Pas enkele 
maanden geleden werd duidelijk dat ze ook zelf drachtig was, waardoor haar sportcarrière 
even werd onderbroken. Eerder op de dag gisteren werd ook al een dochter van Galanthis 
geboren uit een draagmoeder. Voor het vaderschap tekent de tophengst Arko III.
Wednesday April 25 turned out to be a fertile day. We had three foals born. They all look 
healthy and fine. From the GP-mare Casharee (Capitol x Calando) we have a stallion foal 



of Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab x Darco). Galanthis gave us a stallion from Nabab de 
Rêve and a filly by Arko III.

12/04/2012 - Domina derde in Abu Dhabi / Domina 3rd CSI Abu Dhabi
 
In de Verenigde Arabische Emiraten heeft Domina Van 't Merelsnest (Darco x Voltaire) 
onder haar nieuwe ruiter Frederick David haar eerste internationale rubriek gesprongen. 
Ze eindigde derde in de 1.40 Big Tour.

Domina jumped her first international Big Tour 1.40m in the United Arab Emirates and 
placed third.

12/04/2012 - Glasgow steelt de show / Glasgow steals show
 De zoon van Wendelina, Glasgow Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco), die ter 
dekking staat op VDL Stud in Beers, heeft op de hengstenshows van Van De Lageweg en 
Jespers de show gestolen. Hij toonde er zijn groot vermogen en ongekende 
springkwaliteiten. Bondscoach Rob Ehrens bestempelde hem voor de micro als een grote 
belofte in de Nederlandse springsport. De zesjarige Glasgow zal zijn tijd krijgen. Hij wordt 
geleidelijk aan klaargemaakt voor het hoogste niveau, aldus Wiebke Van De Lageweg.
Video van de hengstenshow vindt u op: http://youtu.be/CXYsrwwmDqA

12/03/2012 - Wendelina tweede in wintercriterium / Wendelina 2nd in winter circuit
 
Wendelina heeft er een geslaagde wintercampagne op zitten. In Moerzeke sprong ze vier 
keer naar een toptienplaats in de Prijs AAD over 1.30m. Een vierde plaats in de finale 
leverde uiteindelijk de tweede plaats op in de eindstand. De overwinning daarin ging naar 
Frédéric Vernaet (Wintina Deux).

Wendelina placed second in the overall winter circuit of Overdijk in Moerzeke.

Results:

November: 4th place

December: 5th place

February: 8th place

March (final): 4th place

 

27/02/2012 - Sapphire op Olympische long list / Sapphire on Olympic long list

Mclain Ward staat op de Olympische longlist. Nog voor de start van de Amerikaanse 
selectietrials is door de chef d'equipe en door een afvaardiging van de Amerikaanse 
hippische federatie unaniem gestemd om de ruiter vrij te stellen van deelname aan de 
trials. Mclain Ward brak tijdens de eerste week van het WEF zijn kniekapsel bij de val van 
een paard. Hij werd geopereerd en heeft bericht gehad 1 april terug te kunnen rijden. Om 



op de Amerikaanse shortlist te geraken moet Ward zich vanaf mei volop gaan bewijzen op 
allerhande vastgestelde Noord-Amerikaanse concoursen. Mclain Ward en Sapphire 
wonnen teamgoud op de Olympische Spelen van Athene en Hongkong. In 2008 was er 
een individuele vijfde plaats.

27/02/2012 - Domina naar Abu Dhabi / Domina for Abu Dhabi

Domina Van 't Merelsnest (foto) is eind vorig jaar verhuisd naar Abu Dhabi. We hebben de 
merrie tot op 1.40m-niveau gebracht. Haar regelmatigheid, inzet en onmeetbaar 
springvermogen bracht haar onder de aandacht van heel wat gegadigden. Uiteindelijk is 
ze aangekocht door Stal Al Asayl uit Abu Dhabi. De Franse ruiter Frederic David brengt 
haar uit in competitie. Zo komt de merrie in mei terug naar Frankrijk voor een 
internationale tournee. Domina's moeder Artemis (Voltaire x Hedjaz) verwacht dit jaar 
opnieuw een veulen van Darco. Verder heeft ze nog jonge dochters van Mr. Blue en 
Ogano Sitte.

Domina Van 't Merelsnest (Darco x Voltaire x Hedjaz) moved to Abu Dhabi. We brought 
this mare up to 1.40m after she gave birth to a foal when she was six. Now Mr. Frederic 
David is in the saddle to bring her to GP level for the owner stable Al Asayl from Abu 
Dhabi. Domina is coming back to France in May to do an international tour in Europe. This 
year Domina's mother is expecting a foal from Darco again. The last two years she also 
had fillies from Darco. Futhermore she has young daughters of Mr. Blue and Ogano Sitte.

 
01/02/2012 - Edjaz succesvol in Moorsele / Edjaz Van 't Merelsnest successful in Moorsele
Ward De Bie en Edjaz Van 't Merelsnest hebben al een mooie winter achter de rug. Na 
een achtste plaats in Mechelen en een tweede plaats tijdens het BWP-hengstengala, was 
er nu een opnieuw een dubbel nulscore en een vierde plaats tijdens de GP van de Grote 
Cup op zaterdagavond in Moorsele. De hindernissen stonden op 1.45m. Winst ging naar 
de plaatstelijke combinatie Kristof Vanhooren (Athena).

Ward De Bie and the BWP approved stallion Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x 
Darco) placed fourth in the GP of the Big Tour in Moorsele. He jumped double clear in it. 
One week earlier Edjaz scored second place in the BWP stallion championship for 7- and 
8-year olds. His mother Wendelina placed third in a special 'Darco Masters', open for 
Darco offspring. On top of all this, Edjaz was crowned Elite, because of his strong 
performances.

 
01/02/2012 - Sapphire in, Mclain Ward out
Spectaculair noemden enkele Amerikaanse getuigen de optredens van Sapphire onder 
Mclain Ward tijdens de eerste week van het Winter Equestrian Festival in Florida. Na bijna 
tien maanden wedstrijdrust naar aanleiding van een relatief onschuldige peesblessure, 
leek de zeventienjarige Darco-merrie scherper dan ooit te voren. Enkele dagen nadien viel 
Mclain Ward ongelukkig van één van zijn andere paarden en brak daarbij het kniekapsel. 
Acht à tien weken revalidatie zijn voorgeschreven na de operatie. De Olympische trials 
gaan sowieso aan hem voorbij. Hopelijk kan hij van de bondscoch rekenen op een 
vrijstelling daarvan.

The first public outings of Sapphire after her revalidation were phenomenal, as said 
several Americans. Sapphire showed again during the first week of the Winter Equestrian 



Festival in Palm Beach mid January. In the same week Mclain Ward fell seriously off his 
other mare Oh d'Eole and broke his knee cap. Ward was surged immediately. 
Revalidation: 8 to 10 weeks. April 1 Mclain Ward will be back in the saddle. Hopefully he 
can prove the good form of the mare then and still participate in the battle for the Olympic 
spots.

5/12/'11 Cupido Van 't Merelsnest actief in Oekraïne    
De oudste zoon van Wendelina Van 't Merelsnest Cupido Van 't Merelsnest  (foto, v. 
Nabab de Rêve x Darco) springt internationaal in Oekraïne. Cupido is een volle broer van 
de gekeurde hengsten Edjaz en Glasgow vh Merelsnest.

 
5/12/'11 Wendelina Van 't Merelsnest neemt leiding in Moerzeke    
Het is absoluut te vroeg om voorspellingen te doen, maar het toont wel de regelmaat aan 
van Wendelina tijdens het afgelopen jaar. Björn en Wendelina deden het tijdens de tweede 
manche van het wintercriterium in Moerzeke opnieuw dubbel foutloos, goed voor een 
zesde plaats in de proef en een vroeg eerste plaats in het tussenklassement van het AAD 
wintercriterium.
7/11/'11 Geslaagde start winterseizoen    
Zowel Wendelina als Domina Van 't Merelsnest zijn goed aan het Wintercriterium AAD te 
Moerzeke begonnen. Beide Darco-merries sprongen foutloos door de basisomloop van 
het hoofdnummer, de 'GP' 1.30m. Domina maakte één fout in de barrage en werd 
twaalfde. Wendelina deed het dubbel foutloos en besloot op rang vier.
7/11/'11 Craphire Z smaakmaker Limburse Veulenveiling    
Een achterkleindochter van Sapphire is op de Limburgse Veulenveiling in het Nederlandse 
Weert verkocht voor 15.000 euro en werd daarmee het duurste merrieveulen van de 
avond. Craphire Z (Crown Z x Indoctro x Ahorn Z) is gefokt bij Frans Vaessen, ook al uit 
Weert.

7/11/'11 Overlijden Quinten Van 't Merelsnest    
Afgelopen zomer is de BWP-hengst Quinten Van 't Merelsnest (Darco x Cardinal xx) 
gestorven. Hij was net in het bezit gekomen van Hengstenhouderij Zwartjens in 
Nederland. Quinten was 18 jaar. De laatste jaren vervulde hij de dekdienst bij Harrie 
Reijnen in Weert. Hij sprong zelf op jonge leeftijd internationaal en leverde heel wat 
internationale springpaarden, zoals Verona vh Dingenshof, Camille van Rosella de Simone 
en Virage, die in Amerika springt.
 

7/11/'11 Wendelina telkens in de prijzen    
Wendelina Van 't Merelsnest heeft er een mooi seizoen op zitten. In Aalter werd Wendelina 
vierde in de nationale grote prijs over 1.40m. Twee weken eerder was er nog een derde 
plaats in het 1.35m zondag in Zandhoven. Vrijdag werd ze al twaalfde na een foutloos 
1.40m-parcours. Ook in Vilvoorde sprong Wendelina foutloos over het 1.40m-parours op 
vrijdag. Eerder deze zomer werd ze nog vierde in de nationale grote prijs van Moerzeke, 
vijfde in die van Hulsterlo, vierde in de internationale CSI1* GP van Aalst en finalist tijdens 
de Beker van België in Hulsterlo. Wendelina sprong zich afgelopen zomer op zowat ieder 
concours waaraan ze deelnam in de prijzen.

15/08/'11 Vincenzo-nakomelingen doen het goed  



De zevenjarige Vincenzo-afstammeling Esprit van de familie De Meyst, doet het goed in 
de LRV-klasse Midden dit seizoen. Onder Michiel De Meyst waren er al diverse 
tornooizeges. Van Tim en Gerard Fransen hoorden we dat ook de Vincenzo-dochter 
Firenze Van 't Merelsnest het zo goed doet in Nederland. Heros de Mares (foto, v. 
Vincenzo x Gibramino) van familie Meulewaeter sprong regelmatig foutloos in de HROV-
cyclus en kreeg één spijtig foutje in de selectie voor het BK vierjarigen te Gesves. 
Bovendien horen we regelmatig berichten van tevreden Ierse fokkers, want in Ierland 
staan nog heel wat jaarlingen van Vincenzo. 2009 Was zijn laatste jaargang met vers 
sperma, want dat jaar is de hengst overleden ten gevolge van kolieken.
15/07/'11 Edjaz Van 't Merelsnest vierde eindstand Cyclus  
Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco) en Ward De Bie zijn vierde geworden in 
de eindstand van de Cyclus voor zevenjarige paarden. Door een fout tijdens zijn tiende 
optreden in Hulsterlo moest hij alsnog een top drie plaats afstaan aan Steven Verwaeren 
(Deuly Z). Eindwinst in de Cyclus ging naar Sarafina en Caroline Buyens voor Tim Van 
Den Broeck en Cash Del Mar Z.
Bij de vijfjarigen wist Galanthis Van 't Merelsnest (foto) vijf keer foutloos te springen. Vier 
keer kwam ze met één fout over de meet. Deze regelmaat brengt haar op een 64ste plaats 
in de eindstand bij de vijfjarigen, waar ze met meer dan driehonderd zijn gestart. Galanthis 
is hierdoor rechtstreeks geplaatst voor het BK in Gesves, net als Sofie Van Bunder met 
Athos d'Edouard Joly (Rexar du Houssoit) en Tim Reygaerts op Gaite du Tilleul (Thunder 
vd Zuuthoeve). Volgende week dinsdag is er nog een kwalificatie waarin Björn Galeotti 
Van 't Merelsnest (Calvaro Z) en de vierjarigen Heaven Hill (Nonstop) en Heros de Mares 
(Vincenzo Van 't Merelsnest) aan de start brengt.
 

20/06/'11 Wendelina vijfde, Domina elfde Silver League Hulsterlo  
Opnieuw doen onze twee Darco-merries het uitstekend. In de grote prijs van de Silver 
League maakte geen van beide een springfout. Wendelina bleef dubbel nul en werd vijfde. 
Yves Vanderhasselt won voor onze neef Kris Van Bunder op Anaïs de Muze. Voor Domina 
(Darco x Voltaire) zat er geen barrage meer in, aangezien Björn met de jonge merrie 
tijdsfouten opliep in het basisparcours. Voor Domina was dit de allereerste nationale grote 
prijs. Twee jaar geleden stond ze nog met een veulen aan de voet. Vorig jaar werd ze door 
Tim en Sofie al tot op 1.20m-niveau gebracht.

20/06/'11 Wendelina en Domina in de kijker op CSI* Aalst  
Op het CSI* Aalst hebben onze twee Darco-merries Domina en Wendelina uitstekend 
gesprongen. Wendelina maakte enkel de eerste dag in de barrage een foutje. Vrijdag 
sprong ze nul en dat deed ze ook zondag in de grote prijs 1.40m. Na een foutloze 
basisomloop deed Wendelina het ook in de barrage foutloos, goed voor een vierde plaats. 
Domina Van 't Merelsnest liep twee proeven in Aalst. Donderdag was er nog een foutje op 
de laatste hindernis, maar vrijdag deed ze het als een volleerde dame foutloos over 
1.35m. Domina is acht jaar, maar stond twee jaar geleden nog met een veulen aan de 
voet. De organisatie van het CSI van Aalst pakte uit met een verbluffende eerste editie, 
ook al vielen de één en drie sterren grote prijzen zondagmiddag door een plaatselijke bui 
letterlijk in het water.

06/06/'11 Cyclus loopt ten einde  
Acht van de twaalf wedstrijden van de Cyclus zijn verreden. De vijfjarige Galanthis (foto) 
en Galeotti Van 't Merelsnest, twee nakomelingen van Wendelina, hebben nog geen 
enkele manche gemist. Galanthis (Lord Z x Darco) sprong met nog twee wedstrijden te 



gaan vijf op acht keer nul. Twee keer kreeg ze een fout, één keer twee fouten. Galanthis 
liet iedere keer zien over welke kwaliteiten ze beschikt. Ze heeft ons deze Cyclus dermate 
overtuigd, dat we er ook intensief mee zijn gaan fokken. Dat heeft tot nu toe geresulteerd 
in vier overgeplante embryo's: twee van Nabab de Rêve en twee van Arko III.

Galeotti Van 't Merelsnest (Calvaro Z x Darco) sprong één maal foutloos in de Cyclus, 
maar had vooral de kilometers nodig. We leerden de ruin beter  kennen tijdens de Cyclus 
en beseffen dat hij er pas binnen enkele jaren kan staan.

Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve), nog een nakomeling van Wendelina, kwam 
onder zijn eigenaar/hengstenhouder Ward De Bie al twee maal volledig bovenaan in het 
klassement bij de zevenjarigen te staan. Hij won de Cyclusmanche van Aalter en staat na 
zeven op tien deelnames nog altijd in de topdrie.

06/06/'11 Glasgow NRPS aanvaard  
Ons fokproduct Glasgow Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco), alweer een zoon 
van Wendelina en tevens de volle broer van dekhengst Edjaz,  is goedgekeurd voor het 
Nederlands NRPS stamboek. Intussen is de zwarte hengst ook op de hengstenshows van 
VDL Stud en Adrie Jespers voorgesteld aan het publiek. Een Youtube-video daarvan vindt 
u door te klikken op onderstaande 

06/06/'11 Veulens 2011  
2011 Was niet ons meest vruchtbare jaar in de fokkerij. Uiteindelijk werden slechts drie 
veulens geboren. Het zijn drie merrietjes geworden en ze mogen stuk voor stuk gezien 
worden. Luna Van' t Merelsnest is de volle zus van Domina, dochter van Artemis. Latina 
en Think Blue zijn dochters van Indi Blue, een beloftevolle Mr. Blue uit Wendelina:
Luna Van 't Merelsnest (Darco x Voltaire x Hedjaz)

06/06/'11 Quinten-dochter bij Marcus Ehning  
Verona Van 't Dingenshof (Quinten Van 't Merelsnest x Ramiro), een fokproduct van de 
familie Vermeulen, staat in de stal van Marcus Ehning. In Rome verscheen ze onder de 
Duitser op het CSIO5* en dat was onmiddellijk goed voor een dubbel nulronde en een 
vijfde plaats in de proef 1.40m op vrijdag. Quinten Van 't Merelsnest is een nu 
achttienjarige BWP-gekeurde dekhengst van Darco x Cardinal xx die ter dekking staat bij 
Harry Reynen uit Weert.

06/06/'11 Wendelina vierde in GP  
De zomer is voor Wendelina (Darco x Hedjaz), onze volle zus van Sapphire, de drukste 
periode. In de winter krijgt ze voortaan rust. Het lijkt een goede taktiek. We hebben al twee 
embryo's kunnen overplanten in combinatie met Nabab de Rêve. Ook in de sport draait ze 
vlot rond. In de proef 1.40m, de GP in het kader van de Cyclus in Moerzeke, was 
Wendelina één van de vier paarden die het foutloos deden in de basisomloop. In de 
barrage liet ze onder Björn Van Bunder nog twee fouten optekenen, maar dat was toch 
nog goed voor een vierde plaats. Een week later werd ze zesde in Herselt. Volgende 
wedstrijden op het programma: Gold League Duisburg, CSI* Aalst, Beker van België 
Hulsterlo. Ook nichtje Domina (Darco x Voltaire x Hedjaz) springt al op 1.40m-niveau. 
Twee jaar geleden moest ze nog bevallen van haar dochter Jakarta (Nabab de Rêve). 
Vorig jaar werd ze door Tim en Sofie tot 1.20m-niveau gebracht en intussen springt ze met 
Björn haar eerste 1.40m-proeven. Volgprijzen waren er in Moerzeke, Aalter en Hulsterlo.



 

06/06/'11 Herstel Sapphire verloopt spoeding  
Regelmatig worden we op de hoogte gehouden vanuit Amerika over het herstel van 
Sapphire's blessure. Vorige week kregen we nog het bericht dat het herstel volgens de 
dierenartsen sneller gaat dan gehoopt. Het ziet er dus naar uit dat de merrie volgend jaar 
opnieuw in actie kan treden.

06/06/'11 Graciana gestorven  
Ongeveer een maand na wat een onschuldige tandoperatie moest worden, is Graciana 
Van 't Merelsnest (Lord Z x Darco) overleden. Een ontsteking is haar fataal geworden. 
Graciana was een beloftevolle jonge merrie op onze stal. Ze maakte vorig jaar als 
vierjarige zelden een fout en kwalificeerde zich op die manier voor het BK in Gesves. Daar 
haalde ze niet de finale, maar sprong ze bijzonder sterk. Afgelopen winter bleek ze klaar 
voor de Cyclus. Dat bewees ze door in Hulsterlo foutloos te springen in de finale van het 
wintercriterium voor vijfjarige paarden. Net voor de start van de Cyclus werd een gebroken 
tand vastgesteld. De rest is geschiedenis. Graciana laat Jugendnixe, een tweejarige 
dochter van Mr. Blue achter.

08/03/'11 Sapphire winnaar Nations Cup Wellington, maar geblesseerd  
Vorige week kwam Sapphire voor het eerst na haar winterstop terug buiten. Onmiddellijk 
werd ze ingezet in het Amerikaans team voor de landenprijs in Wellington. Sapphire deed 
het als één van slechts twee paarden dubbel nul. Door die prestatie hielp ze het VS-team 
aan winst, voor Canada.

UPDATE: Sapphire heeft zich net voor de afsluitende FTI Grand Prix in Wellington 
geblesseerd aan een ligament. Ze moet vier tot zes maand revalideren, maar krijgt rust tot 
volgend jaar. Tijdens het Olympisch jaar wil Mclain Ward nog één keer uitpakken.

16/12/'10 Firenze vierde in Roosendaal  
Tim Franssen en Firenze Van ’t Merelsnest (Vincenzo Van ’t Merelsnest x Voltaire) zijn 
vierde geworden in de klasse M. Deze zwarte merrie liet enkel tijdsoverschrijding noteren 
in de barrage van de finalerubriek tijdens het kerstconcours. Firenze was op het ogenblik 
van deze prestatie nog maar vijf jaar.

 
11/11/'10 Sapphire wint opnieuw in Washington  
Mclain Ward en Sapphire hebben voor de tweede maal in de geschiedenis de President’s 
Cup kunnen winnen en dat op het WIHS (Washington International Horse Show). Mclain 
Ward liet in de barrage Aaron Vale achter zich. Intussen staat hij vierde in de tussenstand 
van de Amerikaanse wereldbekerranglijst.

13/10/'10 Sapphire al 7 jaar toptien ter wereld  
Al zeven jaar behoort Sapphire, ex Safari Van 't Merelsnest nu tot de toptien van de 
wereld. Op de World Equestrian Games, of beter op het wereldkampioenschap jumping in 
Kentucky eindigde de Amerikaan Mclain Ward met ons fokproduct zevende in de 
individuele eindstand. Een kwalificatie voor de Final Four zat er net niet meer in, vanwege 
een teleurstellend optreden van de Amerikanen in de landenproef. In de individuele finale 



voor de top dertig bleef Sapphire dubbel foutloos. In het jachtparcours werd ze 
indrukwekkend tweede.
Sapphire behoort nu al zeven jaar ononderbroken tot de top tien ter wereld. In 2004 won 
ze Olympisch goud met team USA in Athene en was ze individueel finalist. In Aken 2006 
was er op het WK zilver voor het USA-team en een zevende plaats individueel voor 
Sapphire. Op de Olympische Spelen in Hong Kong was er al voor de tweede keer goud 
voor Mclain Ward en Sapphire met team USA. Individueel eindigden ze vijfde. In april van 
dit jaar stond Sapphire aan de leiding voor de finale van de Wereldbeker, waarvoor ze 
onterecht werd gediskwalificeerd. Verder voegt Sapphire in 2010 nu nog een zevende 
plaats toe op de WEG in Kentucky aan haar al zo rijk gevuld palmares.
 

13/10/'10 Twee klonen Sapphire geboren  
Onmiddellijk na zijn tweede plaats in de jacht op de WEG in Kentucky, maakte Mclain 
Ward bekend dat zijn Belgische merrie Sapphire (ex. Safari vh Merelsnest), van Darco, 
twee maal is gekloond. De draagmerries zijn al een poos bevallen, maar één van de 
merries raakte ziek en stierf. Mclain Ward: ‘Het ene veulen is sterk en groot zoals 
Sapphire. Het ander heeft geleden door het overlijden van de draagmerrie. Het is veel 
lichter, maar komt er wel doorheen.’ Van zodra we foto's toegestuurd krijgen, zetten we die 
online.

 
13/09/'10 Sapphire poenpakker in New York  
Mclain Ward en Sapphire sprongen in New York twee voorbereidingswedstrijden alvorens 
ze afreizen naar Kentucky voor het WK. In Southampton won Sapphire vorige week de 
wereldbekerproef op zondag, ook bekend onder de aloude naam 'Hampton Classic'. 
Zondag 12 september vertrok ze als gedoodverfde favoriet in de Pfizer Million, de HITS-
finaleproef met een miljoen dollar prijzengeld, die voor het eerst in de geschiedenis 
georganiseerd werd. Sapphire deed haar favorietenstatus alle eer aan en won door als 
enige dubbel foutloos te blijven. Exact een jaar geleden won Sapphire een even hoog 
gedoteerde proef met de Spruce Meadows Masters in Calgary. Volgens Mclain Ward heeft 
de merrie nu bijna vier miljoen dollar aan prijzengeld bijeengesprongen.
 

31/08/'10 Kampioenenweekend  
Het voorbije weekend haalde Björn het op het HROV-kampioenschap seniors van een 
kleine negentig tegenstanders.
Hij deed daarvoor geen beroep op een paard Van 't Merelsnest, maar wel op Butterfly vd 
Padenborre (Quick Star & Himalaya vd Padenborre), die ons recent werd toevertrouwd. 

Op hetzelfde moment werd ons fokproduct Edjaz Van 't Merelsnest 'Europees kampioen'. 
In Moorsele won Ward De Bie met zijn hengst na vijf foutloze omlopen in een 
kampioenschap uitsluitend voorbehouden voor dierenartsen. Ward was daarin de enige 
Belg die deelnam.

 

18/08/'10 Paarden vertrekken  
Enkele paarden uit onze fokkerij kregen onlangs een nieuwe eigenaar. Aphrodite Van 't 
Merelsnest (foto, Voltaire x Darco) werd op de Silver League in Moerzeke verkocht aan 
Axel Verlooy. Even later stond de merrie op het vliegtuig richting Brazilië. Ons oudste 
veulen Karlanthis Van 't Merelsnest (Armitage x Lord Z) werd op de veiling van Beervelde 



verkocht aan een groep fokkers rond Hubert Hamerlinck. Het merrieveulen staat inmiddels 
al bij Van De Heffinck op stal. Karaat Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco), de volle 
broer van Edjaz en Glasgow Van 't Merelsnest, staat intussen bij zijn nieuwe eigenaar 
Ward De Bie, van dekstation Equinta. De volle broer van Karaat, Koblenz Van 't 
Merelsnest vertrekt in oktober naar VDL Stud. Kardina Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve 
x Argentinus) gaat eveneens naar Nederland.
 

18/08/'10 Sapphire naar WEG Kentucky  
Net als in Aken vier jaar geleden, worden Mclain Ward en Sapphire opnieuw opgenomen 
in het Amerikaans WK-team. Vier jaar terug was er een individuele zevende plaats voor 
Ward-Sapphire. Eén fout hield hen toen uit de final four. Het USA-team won toen zilver. 
Wat het dit jaar wordt, weten we pas tegen 10 oktober, wanneer de Spelen afgelopen zijn. 
Eerst gaat Sapphire nog naar Southampton, voor de wereldbeker. Op 12 september 
springt de merrie in de HITS Pfizer 1 million dollar GP te Saugerties. Deze nieuwe proef 
wordt op dezelfde dag georganiseerd als de prestigieuze Masters in Calgary, die Sapphire 
vorig jaar nog won. In Saugerties is die dag even veel prijzengeld te verdienen.
 

15/08/'10 Graciana verdienstelijk  
Tijdens het kampioenschap voor jonge paarden in Gesves liet Graciana (Lord Z x Darco) 
een goede indruk na. De elitetitel konden we de eerste dag al uit ons hoofd zetten, toen 
we met acht punten de ring verlieten. Graciana wilde nochtans foutloos springen, dat 
bewees ze op donderdag met een mooi foutloos parcours. Graciana heeft dit jaar 
bewezen dat ze kan springen. Van de laatste acht parcoursen sprong ze zeven keer 
foutloos. Snelheid, ruggebruik en vermogen zijn haar kwaliteiten. We hebben besloten de 
merrie aan te houden om het Darco x Cardinal xx-bloed door te geven op 't Merelsnest. 
We hebben uit Graciana al een Mr. Blue-jaarling merrie.
De video van Gesves komt later online.
 

12/07/'10 Video Karlanthis Van 't Merelsnest  
We brengen niet zomaar een veulen op de BWFA veulenveiling in Beervelde (31 juli). 
Karlanthis Van 't Merelsnest (Armitage x Lord Z x Wendelina) heeft een fantastisch 
pedigree en een uiterst beloftevolle moeder (Galanthis Van 't Merelsnest). Haar 
grootmoeder Wendelina Van 't Merelsnest viel eens te meer op tijdens de Beker van 
België het voorbije weekend en ze is de volle zus van de Olympische merrie Sapphire. 
Karlanthis is net als Sapphire een vosmerrie en ook zij heeft uitzonderlijke springgenen. 
We lieten het veulen samen met de moeder over een balkje springen. 

12/07/'10 Wendelina finalist Beker van België seniors  
Wim Smet haalde ter gelegenheid van tien jaar Jumping Hulsterlo de Beker van België 
naar Hulsterlo. Aan het reglement werd gesleuteld en dat zorgde voor heel wat bijval van 
de ruiters. Een kleine negentig paarden gingen vrijdag van start. 35 Stootten door tot de 
finale. Christophe Vanderhasselt en Davy Lannoo wonnen uiteindelijk ex-aequo. Ze bleven 
net als nummer drie Christophe David dubbel foutloos in de finale. Björn deed het vrijdag 
en zaterdag tijdens de kwalificaties telkens foutloos over de hindernissen op Wendelina 
Van 't Merelsnest. Jammer genoeg begon iedereen zondag opnieuw met nul punten en 
maakte Wendelina in de eerste finaleronde een fout op de plankensteil. Slechts drie ruiters 
deden het foutloos over een omloop van 1.45m. Wendelina sprong in de tweede manche 
nog even goed, maar opgejaagd door de chrono kwam de afzet twee keer te dicht bij de 



hindernis, met telkens een fout tot gevolg. Een achttiende plaats in de Beker van België 
spreekt niet tot de verbeelding, maar de manier waarop de merrie zich weer toonde des te 
meer.
 

12/07/'10 Graciana en Galeotti-W in Hulsterlo  
Naast Wendelina startte Björn op Jumping Hulsterlo nog Graciana (Lord Z x Darco) en 
Galeotti-W (Calvaro Z x Darco) bij de de vierjarigen. 

Ook deze foto willen we u niet onthouden. Dit is de nu vijfjarige Firenze Van 't Merelsnest 
(Vincenzo x Voltaire), die vorig jaar elitekampioen werd op het BK voor vierjarige paarden 
in Gesves. Nu springt ze in Nederland. Hier een foto van Firenze onder haar nieuwe 
amazone uit Zweden Evelyn Sander.
 

07/07/'10 Sapphire onterecht gediskwalificeerd  
De diskwalificatie van Sapphire tijdens de Wereldbekerfinale was een vergissing. Dat geeft 
nu zelfs de FEI toe. Mclain Ward wordt nu officieel terug tweede achter Steve Guerdat in 
de proef van vrijdag, krijgt zijn wereldrankingpunten en het prijzengeld. De uitsluiting voor 
de finale blijft echter bestaan, waardoor Mclain en Sapphire een individuele titel aan hun 
neus zien voorbijgaan.

02/07/'10 Aphrodite derde in finale Beker van Oost-Vlaanderen  
In Oost-Vlaanderen is de Beker van Oost-Vlaanderen in recreatiedomein De Ster een 
publiekstrekker. Voor de Beker (1.25m) schrijven de ruiters massaal in. Aphrodite deed het 
vrijdag dubbel nul in de kwalificatieproef en wist zich zondag als één van de negen 
foutlozen te plaatsen voor de herkansing. Daarin bleven slechts twee amazones nog een 
keer nul. Björn en Aphrodite maakte een fout en werden derde. 

07/06/'10 Graciana foutloos in Cyclus  
Eénmalig namen we deel aan de Cyclus voor vierjarige paarden. Graciana Van 't 
Merelsnest (Lord Z x Darco), een bloedgemaakte dochter van de te vroeg overleden 
Relindi Van 't Merelsnest, sprong een mooi rondje nul. Meer en meer doet deze merrie ons 
terugdenken aan grootmoeder Chiquita (Cardinal xx x Julius Caesar xx), de driekwart 
volbloedmerrie die aan de basis ligt van onze stam. Ze gelijkt niet alleen qua bouw zo 
goed op Chiquita, ze springt ook met dezelfde techniek.

31/05/'10 Sapphire ook onklopbaar in Rome  
Twee weken na de overwinning in La Baule, schrijven Mclain Ward en Sapphire (ex. Safari 
Van 't Merelsnest) ook de Grand Prix Loro Piana van Rome op hun naam. Zondagmiddag 
bleven slechts vier combinaties dubbel foutloos over twee manches. Sapphire 
galoppeerde in de tweede ronde bijna drie seconden sneller dan nummer twee Peppermill 
(Burggraaf) van John Whitaker. Rodrigo Pessoa werd derde op zijn nieuwe topper HH 
Rebozo (Dollar de la Pierre).
 

30/05/'10 Sapphire vrij van doping in Genève  
Meer dan een maand na de onvoorspelbare afloop van de wereldbekerfinale, zijn de 
testen van bloed, urine en beenswaps afgerond. Nergens werd bij Sapphire, de merrie van 



Mclain Ward, ontoelaatbare stoffen gevonden. Het World Cup verhaal krijgt dus een 
staartje. Mclain Ward en FEI steken niet onder stoelen of banken dat ze het er niet bij 
laten. 'Er werd me groot onrecht aangedaan', schreeuwde Ward uit na de diskwalificatie 
van zijn merrie. Het is in de springsport inderdaad nog nooit gebeurd dat een combinatie 
op zo'n onterechte manier aan de kant werd gezet. De tijd zal niet meer teruggedraaid 
worden, maar hopelijk kan de rechtbank onze sport weer op het juiste pad helpen. Het zou 
erg zijn als een kampioenschap in de toekomst nog een keer zo'n anticlimax meemaakt.
 

17/05/'10 Sapphire geeft pasklaar antwoord in GP La Baule  
Een maand nadat Sapphire door de FEI op dubieuze wijze als leider werd 
gediskwalificeerd tijdens de wereldbekerfinale in Genève, wint de merrie de grote prijs van 
La Baule. Dertien duo's plaatsten zich voor de barrage. Daarin zette de genaturaliseerde 
Amerikaan Mario Deslauriers (Urico) een bijna onverbeterbare chrono neer. Mclain Ward 
had het voordeel om als laatste de baan in te gaan. Hij ging nog bijna een seconde sneller 
dan Deslauriers, die op zijn beurt meer dan twee seconden beter deed dan de rest van het 
peloton. De video van de barrage is te bekijken via onderstaande Youtube-beelden.
 

29/03/'10 Sapphire slaat opnieuw toe  
Net als vorig jaar wint de Amerikaan Mclain Ward op het einde van het Winter Equestrian 
Festival in Wellington drie dikke cheques. Dit jaar zat hij pas in de elfde en laatste week 
van het circuit in zuid-Florida op kruissnelheid. In die week won hij bijna planmatig de drie 
belangrijkste proeven, waaronder al voor het tweede jaar op rij de $500.000 FTI Finale GP 
op zijn Belgische merrie Sapphire (ex. Safari Van ’t Merelsnest, Darco). Mclain Ward 
haalde voor de hoogst gedoteerde proef in Florida nog wat extra’s uit de kast: ‘Zo snel 
ging ik nog nooit op Sapphire. Twee weken geleden, tijdens de Wereldbekerproef hier in 
Wellington, moest ik enkel Rodrigo (Pessoa) laten voorgaan omdat ik in de laatste lijn niet 
voluit ging. Rodrigo (Let’s Fly, v. Lordanos) kwam ook nu weer na mij in de barrage. Dit 
keer wou ik hem geen kans laten. Ik heb op drie plaatsen een galopsprong minder 
gemaakt. In de laatste lijn ging ik voluit. Sapphire zou toch geen fout maken.’

Op korte termijn is de wereldbekerfinale in Genève (15-18 april) Wards hoofddoel. ‘Later 
dit jaar wil ik op het WK in Kentucky wat gaan betekenen. Sapphire is vijftien, maar ik denk 
dat we nog enkele mooie jaartjes tegemoet gaan samen. De merrie is fris en gezond. Ik 
denk dat ze nu op het juiste vormpeil is gekomen voor de Wereldbekerfinale in Genève.'

29/03/'10 Domina opnieuw foutloos  
Domina Van 't Merelsnest (Darco), een dochter van Artemis (Voltaire x Hedjaz), doet het 
goed. De merrie is zeven jaar, maar staat wat achter op de meeste van haar 
leeftijdgenoten. Ze gaf vorig jaar nog een veulen van Nabab de Rêve. Pas in oktober is ze 
actief in het werk gegaan. Ze staat op Stoeterij De Molenberg, van Tim en Sofie. Ze rijden 
afwisselend met de merrie, die intussen op niveau 1.15m is gebracht. Het gaat goed. De 
laatste weken deed ze het telkens foutloos in Moorsele, Heikant, Moerzeke en ook vorig 
weekend op QC Stables in Sint-Niklaas. Vooral de manier waarop kan ons bekoren.

Galeotti-W (Calvaro Z x Darco) en Graciana (Lord Z x Darco) kwamen in Sint-Niklaas voor 
de tweede keer officieel aan de start bij de vierjarigen en deden het opnieuw heel mooi 
foutloos. Volgende wedstrijd voor de jonge paarden is binnen drie weken in Broechem. 
(foto Domina in vorig nieuwsbericht)
 



22/03/'10 Website voor Stoeterij De Molenberg  
Stoeterij De Molenberg, de fokkerij en opleidingsstal van Sofie en haar echtgenoot Tim 
Reygaerts, heeft een website. Het echtpaar vond in 2007 een prachtige locatie in Ronse. 
Vandaag werken onze stoeterijen nauw samen. Onze twee groene, maar talentvolle 
zevenjarige merries Domina Van 't Merelsnest (Darco x Voltaire) en Diamond Van 't 
Merelsnest (Parco x Hedjaz) worden er getraind. Domina deed het al aardig op 1.20m-
niveau met foutloze omlopen in Heikant en Moorsele. (foto: Domina)

Bezoek de Website:

www.stoeterijdemolenberg.be

22/03/'10 Qarco Van 't Merelsnest wint in VS  
Tijdens het slotweekend van het circuit van Gulfport in de VS hebben Eirin Bruheim en 
Qarco Van 't Merelsnest, de volle broer van Sapphire en Wendelina Van 't Merelsnest, een 
1.40m-proef gewonnen. De amazone, die met zeventien jaar dezelfde leeftijd heeft als 
Qarco, won de High Junior/Amateurs, was vijfde in de $15.000 Jr/Am Jumper Classic en 
zesde in nog een andere High Jr/Am-rubriek.

15/03/'10 Glasgow-W Van 't Merelsnest naar VDL Stud  
Glasgow-W Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco), de volle broer van Edjaz Van 't 
Merelsnest is verkocht aan VDL Stud en Jespers. Ook Robert Geens, de vorige eigenaar 
blijft nog voor een deel betrokken partij. Hij behoudt nog één derde van de AES-gekeurde 
hengst. Glasgow is een vierjarige volle broer van Edjaz Van 't Merelsnest. Beide hengsten 
hebben als moeder de internationaal springende merrie Wendelina Van 't Merelsnest, die 
door het leven gaat als de volle zus van Sapphire.

14/03/'10 Rodrigo Pessoa één, Mclain Ward (Sapphire) twee  
Door de hevige regenval werd de wereldbekerproef met $200.000 prijzengeld een dag 
uitgesteld. Niet zaterdag, maar zondag vond de tot nog toe meest lucratieve proef van het 
Winter Equestrian Festival in Wellington plaats. Daarin alle toppers. Rodrigo Pessoa 
(Night Train) haalde het na barrage van Mclain Ward op Sapphire (ex. Safari Van ’t 
Merelsnest, Darco x Hedjaz). Twee tienden van een seconde was de Braziliaan sneller. 
Ward was tevreden: ‘Sapphire is pas een week terug in het werk na zes maanden rust. Na 
winst in Calgary nam ik haar niet meer mee. Ze is nog niet volledig terug in conditie. 
Donderdag sprongen we al de Challenge Cup (1.50m). Daarin kreeg ik een fout op de 
laatste hindernis van de barrage. Daarom nam ik vandaag het zekere voor het onzekere.’ 
Donderdag werd het duo zevende. Zondag tweede. Binnen twee weken is er de laatste en 
belangrijkste proef van het WEF met de $500.000 FEI Finale GP. Daarin komt Sapphire 
eveneens aan de start. Mclain Ward bereidt zich hiermee voor op de wereldbekerfinale in 
Genève, waarvoor hij is gekwalificeerd. Hij zal er met Sapphire aan de start verschijnen. 
Vorig jaar werden Mclain en Sapphire tweede in de WB-finale van Las Vegas na een 
uiterst spannende strijd tegen Shutterfly en Okidoki.
 

09/03/'10 Wilkie, Qarco en Baldato in de prijzen in VS  
Wilkie Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve) heeft in Ocala een proef 1.40m gewonnen 
onder Diego Vivero. 



Qarco (Darco) zit met 17 jaar bijna aan het einde van zijn loopbaan. Halfbroer Baldato 
(Voltaire) is er negen en zou aan het begin van en mooie carrière kunnen staan. Hij heeft 
er toch de kwaliteiten voor en die gebruikte hij blijkbaar de voorbije weekends. Onder 
Amerikaan Daniel Geitner werd hij achtste en negende, telkens in de $10.000 Mini Prix 
van Aiken, SC, een 1.40m-proef. Qarco Van 't Merelsnest doet het niet onaardig onder 
junioramazone Eirin Bruheim. In de High Junior/Amateurs proeven (1.40m) te Gulfport 
werd het paar al eens vierde, zevende en tiende.
 

05/03/'10 Sapphire vrijgesteld voor USEF Trials  
In Wellington startten donderdag 25 februari de USEF Selection Trials met het oog op de 
wereldruiterspelen in Kentucky. Maandag vooraf was er al goed nieuws voor Mclain Ward. 
De selectiecommissie maakte toen bekend dat hij met zijn Sapphire onmiddellijk op de 
‘long list’ komt te staan. Ward en Sapphire kregen een vrijstelling vanwege hun 
overwinningen in 2009. Ook het feit dat ze het VS-team aan goud hielpen op de 
Olympische Spelen in 2004 en 2008, speelde mee bij de beslissing. Na de Trials, die 
eindigen op 7 maart, wordt een complete ‘long list’ van vijftien combinaties bekend 
gemaakt. Die groep ruiters zal de complete Top Level Nations Cupserie in Europa 
afwerken dit jaar. Na het CSIO van Dublin begin augustus stelt George Morris een ‘short 
list’ samen.

 
11/01/'10 Qarco en Baldato goed aan nieuw seizoen begonnen in VS  
Het Winter Equestrian Festival staat voor de deur en als voorbereidingstornooi geldt voor 
veel Noord-Amerikaanse ruiters de Jacksonville Winter Horse Show. Qarco Van 't 
Merelsnest liet er opnieuw van zich horen. De volle broer van Sapphire verhuisde vorig 
jaar van bij Robin Sweely uit Virginia naar de stallen van Eirin Bruheim.

Qarco en zijn even oude amazone deden het lang niet slecht op de inloopwedstrijd in 
Florida. Ze werden vierde in de Open Jumpers 1.40m op donderdag en derde in de High 
Junior/Amateurs 1.40m. In de afsluitende hoofdrubriek, de $10.000 Open Jumper Classic 
eindigden Bruheim en haar 'Q' zevende na een dubbel foutloze prestatie.

Tegelijkertijd kwam in Aiken, SC het seizoen op gang met de Aiken Winter Classic I. Na 
enkele klassementen in kleinere rubrieken meldden Daniel Geitner en Baldato Van 't 
Merelsnest (Voltaire x Hedjaz) zich aan voor de hoofdprijs op zondag: de $10.000 Mini 
Prix. Geitner en Baldato finishten uiteindelijk tiende.

29/12/'09 Wendelina toont regelmaat in Mechelen  
        
Geen toptien plaats voor Wendelina en Marc Van Dijck in het CSI2* te Mechelen. Toch liet 
de merrie telkens in de ring haar kwaliteiten zien. Op de openingsdag ging het enkel op de 
laatste hindernis mis in een proef 1.45m op tijd. 

Maandag was er de grote prijs. Daarin sprong Wendelina knap foutloos. De barrage 
verliep vlot en vloeiend, maar alweer die laatste hindernis moest eraan geloven. Het risico 
van het vak heet dat. Marc eindigde finaal elfde. Dinsdagochtend bleek Wendelina goed 
gerecupereerd van de inspanningen op maandag. In de proef Belgian Breds sprong ze 
makkelijk rond en toch stonden opnieuw die vier strafpunten op de teller. Mechelen 2009 
was het concours van net niet, maar dat Wendelina over het vermogen en de 
voorzichtigheid beschikt, bewees ze eens te meer.



 

02/12/'09 Stoeterij 't Merelsnest op nieuwe locatie  
Stoeterij 't Merelsnest is verhuisd. Het blijft in Oost-Vlaanderen, maar heeft het Waasland 
achtergelaten voor het Meetjesland. Op het einde van de doodlopende Kleine 
Berkenstraat in Ursel (Knesselare) liggen de weilanden en staat de infrastructuur. 
Voorheen vormde het een veeteeltbedrijf. Voortaan wordt het een paardenfokkerij. De 
omvorming is nog volop aan de gang, maar de verhuis is afgerond en de paarden 
overwinteren al op het nieuwe erf. Naast de vele loopstallen en gewone boxen komen er 
een binnen- en buitenpiste. Er zijn ook paddocks voor wedstrijdpaarden en er zal een 
trainingsmolen geïnstalleerd worden. Kortom: de impact van Stoeterij 't Merelsnest in het 
fokkerijlandschap zal in de toekomst alleen nog toenemen. Naast springgefokte veulens 
met interessante bloedlijnen geeft deze nieuwe locatie de gelegenheid om jonge paarden 
verregaand klaar te maken voor een sportcarrière. 

2009
Stoeterij 't Merelsnest kende in 2009 opnieuw een bijzonder geslaagd jaar. Sapphire (ex. 
Safari Van 't Merelsnest zette nog maar eens de kers op de taart met de overwinning in de 
Masters te Spruce Meadows. Ze werd ook tweede in de World Cup Finals te Las Vegas en 
eindigde het jaar als vierde beste paard op de WBFSH World Ranking voor 
springpaarden. Vroegere generaties Grand Prix-paarden worden afgelost door een nieuwe 
lichting. Wendelina Van 't Merelsnest (Darco), de volle zus van Sapphire die in de fokkerij 
een absolute meerwaarde betekent, sprong haar eerste grote prijzen onder het zadel van 
Marc Van Dijck en haalde de finale van het BK in Kapellen. Haar zoon Edjaz Van 't 
Merelsnest (Nabab de Rêve, van KI-centrum Equinta) werd definitief goedgekeurd voor 
BWP en Zangersheide. Hij won de Cyclus voor vijfjarige paarden en haalde de barrage 
van de finale op het BK én WK in Gesves en Lanaken. In Gesves had Stoeterij 't 
Merelsnest voorts nog een Belgisch Kampioen. De vierjarige Firenze Van 't Merelsnest 
(Vincenzo Van 't Merelsnest) sprong foutloos tot in de elitebarrage en werd daarvoor na 
afloop gehuldigd. Naast al die sportieve voltreffers waren we verheugd met de geboorte 
van acht bijzondere veulens.

Iedereen is uiteraard welkom op het nieuwe adres. Als je wil langskomen, geef dan een 
seintje op het gsm-nummer 0476/69.85.76 (Walter Van Bunder) of 0474/30.94.39 (Björn 
Van Bunder)

27/11/'09 Stem Sapphire, want ze verdient het  
De lijnen staan weer open. Er kan weer gestemd worden voor de titel 'Paard van het Jaar'. 
Net als vorig jaar is Sapphire bij de genomineerden. Stemmen kan via onderstaande link:

http://www.landbouwleven.b e/nl/page/paardvanhetjaar2 009/937.aspx

28/09/'09 Edjaz doet het weer! Barrage finale WK Zangersheide  
De hengst Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco) van Ward De Bie heeft in 
Lanaken opnieuw zijn kwaliteiten getoond. Geen enkele keer kwam hij in de buurt van het 
hout. Eerst sprong hij op zijn sokken foutloos tijdens de kwalificaties, wat slechts 23 op 
212 paarden lukte. In het finaleparcours leek foutloos springen opnieuw een koud kunstje. 
Ward De Bie en Edjaz Van 't Merelsnest waren de zesde combinatie die het zonder fouten 
deden in een technisch gebouwd 1.30m-parcours en verzekerden zich van een 
barrageplaats. Daarin liet de hengst zich alweer niet op een foutje betrappen. Ruiter-



eigenaar-uitbater Ward De Bie wist dat het moest gebeuren en dreef het tempo fel op. Hij 
sneed de bochten kort af en leek af te stevenen op een dichte ereplaats op het 
Wereldkampioenschap voor vijfjarige paarden in Lanaken. Toen was het even drama alom. 
Ward stuurde Edjaz niet naar de voorlaatste sprong, maar naar een oxer die daar vlak 
naast stond opgesteld. Het publiek probeerde Ward nog te verwittigen met hevig geroep, 
maar het kwaad was al geschied. In zijn rush naar de laatste steilsprong klonk het 
uitsluitend belsignaal en de verbouwereerde stem van Leo Devos die de 'vergissing van 
omloop' omriep. Gestrand met de haven in zicht, heet dat. Ward De Bie en Edjaz toonden 
zich als dappere strijders voor het Belgenland. De ontgoocheling bij de grote massa was 
enorm. Alweer een Belg minder met kans op een WK-medaille. Goud was uiteindelijk voor 
Leopold van Asten (VDL Groep Quinthago). Onze eigenste Walter Lelie pakte brons op de 
KWPN-ruin Zig Zag.
 

14/09/'09 Sapphire wint CN Grand Prix Spruce Meadows in Calgary  
Mclain Ward en Sapphire (ex. Safari Van 't Merelsnest) hebben in Calgary geschiedenis 
geschreven door er de CN Masters Grand Prix op hun naam te schrijven. De top heeft 
gestreden om de dikst betaalde GP van het jaar te winnen, maar iedereen moest buigen 
voor het Amerikaans-Belgisch duo. 

Shutterfly lag er al uit na de eerste omloop met 24 strafpunten. Rodrigo Pessoa kreeg vier 
strafpunten. Twaalf combinaties bleven zonder springfouten en mochten door naar de 
tweede ronde. Daarin duurde het tot de derde laatste ruiter vooraleer er een foutloze 
ronde kwam. De balken vielen om je oren. Maar toen deden eerst Mclain Ward en 
onmiddellijk erna ook Eric Lamaze (Hickstead) het zonder fouten. Albert Zoer werd ook 
verwacht in de barrage, maar hij moest in de tweede ronde toezien hoe Okidoki twee maal 
tegen het hout aanliep. 

In een rechtstreekse thriller tegen de klok moest Mclain Ward als eerste van start. Met een 
fenomenaal snelle ronde legde hij alle druk in de schoot van Lamaze. Die reed een 
evenwaardige barrageronde, maar strandde op:  twee honderdsten van een seconde. Het 
verschil tussen één en twee in prijzengeld: $125.000.

Met deze historische overwinning ter waarde van $325.000 sluiten Mclain Ward en 
Sapphire een fenomenaal jaar af. Ook vrijdag had de combinatie al de Encana GP 
gewonnen. Sapphire wist bijgevolg vier zware GP's op rij te winnen. Eerst twee maal in de 
Hampton Classic en nu nog twee in Calgary. Sapphire startte haar seizoen al met een 
hattrick in Wellington. 

Erelijst Sapphire 2009
Na Calgary zijn de hoogtepunten van het jaar gepasseerd en krijgt Sapphire haar 
welverdiende jaarlijkse rustperiode. Het zal nog enkele maanden duren alvorens de 
gouden merrie weer de ring in moet. Een compleet internationaal overzicht van de merrie 
Sapphire (ex. Safari Van ’t Merelsnest) in 2009:

9 overwinningen in één jaar
Sapphire won dit jaar negen internationale grote prijzen op zestien deelnames aan grote 
prijzen, wereldbekers en nations cups. Winstpercentage: 56.25%

Half miljoen euro
Sapphire won dit jaar $449.710 USD (308.845,55 euro), $355.000 CAD (223.565,72 euro) 
en 18.500 euro in Europa. Dat maakt een totaal van 550.911, 27 euro.



27 x 0 
Sapphire sprong dit jaar 27 foutloze omlopen op 32 rondes.
Sapphire sprong dit jaar slechts één maal niet in het prijzengeld

13/09/'09 Wendelina achtste in Hulsterlo  
Wendelina sprong afgelopen weekend twee proeven op de CSI2* van Stal Hulsterlo. Op 
de eerste dag was er een klein foutje op de laatste oxer van de 1.40m-proef. Zaterdag 
sprong Wendelina overtuigend dubbel foutloos in de grote tour 1.40m en eindigde achtste. 
Zondag kon Marc er niet bij zijn tijdens de Grote Prijs. Vandaar dat Wendelina al 
zaterdagavond terug naar haar vertrouwde stal werd gebracht.

08/09/'09 Wendelina achtste in Kampenhout  
Marc Van Dijck was vorige week op de druk bijgewoonde CSN Kampenhout van de partij. 
Voor hoogste proeven deed hij beroep op Wendelina Van 't Merelsnest. Zaterdag sprong 
de combinatie dubbel foutloos en eindigde achtste in het 1.40m. Zondag in een zware 
grote prijs over 1.50m liep het uitstekend. Jammer genoeg was er één fout op de oxer na 
de driesprong. Een kleine struikeling voor de hindernis lag aan de oorzaak. Marc over 
Wendelina: 'Ze wordt alsmaar slimmer. We moeten haar nog een beetje tijd geven en dan 
zal de merrie al eens een dikke proef kunnen springen.'

 
30/08/'09 Sapphire wint GP en 'qualifier' in Southampton  
Sapphire bleef tijdens het prestigieus Amerikaans concours Hampton Classic in 
Southampton, NY, ongeslagen in de internationale rubrieken. Op vrijdag had de merrie al 
de GP-kwalificatieproef gewonnen. Zondag deed de vosmerrie Sapphire het koud kunstje 
van vrijdag koelbloedig over. Als enige stuurde Mclain Ward zijn 'once in a lifetime horse' 
zonder fouten door het loodzware basisparcours en de barrage. Daarmee schreef de 
tweevoudige Olympische medaillewinnaar alvast de eerste wereldbekerproef van de Oost-
Amerikaanse liga dit jaar op zijn naam.

 
26/08/'09 Firenze Van 't Merelsnest naar Nederland  
Kort na het BK in Gesves werd de verkoop van de vierjarige Firenze Van 't Merelsnest 
(Vincenzo Van 't Merelsnest x Voltaire) beklonken. De elitekampioen verhuisde gisteren 
naar de stallen van Gerard en Tim Franssen in Roosendael.  

22/08/'09 Sofie en Tim getrouwd  
Sofie en Tim Reygaerts zijn zaterdag getrouwd in kerk De Klijpe te Ronse, want in die stad 
heeft het koppel huis en stallen. Twee, een simpel cijfer, een getal zo klein, maar wat zou 
de wereld zonder die twee zijn? Met twee stonden ze een dag in het licht. We genoten van 
de prachtige huwelijksdag en het spetterend avondfeest en wensen dit energierijk koppel 
een bijzonder mooi belicht leven toe. 
 

24/08/'09 Wendelina Van 't Merelsnest finalist BK Kapellen  
Wendelina Van 't Merelsnest en Marc Van Dijck haalden in Kapellen de finale van het 
Belgisch Kampioenschap voor senioren. Op dag één sprong de merrie zonder fouten, 
maar ze kreeg één tijdpunt te incasseren. De tweede dag verliep met iets minder geluk. 



Wendelina sprong opnieuw goed, maar door de onervarenheid maakte ze toch twee 
fouten. Met tien punten mocht Marc naar de finale op zondag. In de allerlaatste ronde op 
1.55m sprong Wendelina best. De merrie miste enkel de afzet op één brede oxer naast de 
VIP-tent en kwam aan met vier punten. In totaal eindigde ze als veertiende in het 
kampioenschap. Niet slecht als je weet dat zowel wij als ruiter Marc nog niet wisten of de 
merrie al klaar was voor dit werk. Het BK werd een leerrijke ervaring voor Wendelina. 
Iedere fout was duidelijk te wijten aan een gebrek aan ervaring.

Toch bewees de merrie over regelmaat te beschikken. Ze kwam nooit met meer dan twee 
springfouten buiten. Ze heeft haar vuurdoop op dit niveau met glans doorstaan.

17/08/'09 Firenze Van 't Merelsnest elitekampioen vierjarige paarden  
In Gesves heeft Firenze Van 't Merelsnest (Vincenzo van 't Merelsnest x Voltaire) laten 
zien tot wat een klein paard zoal in staat is. Vijf keer sprong ze foutloos. Ze deed dat op 
een elegante wijze en spreidde haar vermogen ten toon. De parcoursbouwer gaf te 
kennen dat de elitebarrage een verkort parcours van 1.20m betrof en dat de laatste steil 
zelfs 1.25m stond. Geen probleem voor Firenze en Björn Van Bunder, want zij bleven net 
zoals in de selectiewedstrijd, de twee kwalificatierondes én het finaleparcours opnieuw nul. 
Net als veertien andere vierjarigen kreeg ze een kampioenenlint opgespeld. Na het 
finaleparcours werd het wel nog even spannend. De toegestane tijd bedroeg 97 seconden 
en Björn kwam aan in 96.06. Toch werd er door een fout op de jurytoren één strafpunt 
aangerekend. Gelukkig werd het resultaat snel rechtgezet en kon Firenze het afmaken in 
de barrage. 

17/08/'09 Edjaz Van 't Merelsnest elfde BK Gesves   
Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco) sprong in de finale van het Belgisch 
kampioenschap voor vijfjarige paarden foutloos over het finaleparcours. Ook op woensdag 
en vrijdag blonk hij uit. Met klasse sprong de hengst ook de kwalificaties foutloos. 
Parcoursbouwer Eugène Mathy vertelde na afloop van het BK dat hij voor de vijfjarigen 
parcoursen van 1.25-1.30m bouwde en dat de barrage 1.30m stond. Eén rechte daarin 
had zelfs een hoogte van 1.35m. In die ultieme barrage zondagnamiddag lukte het slechts 
een handvol paarden van de vijftien barragisten om foutloos te springen tegen de tijd. 
Vooral de tweede sprong, een rechte die haaks was opgesteld, bracht velen in de 
problemen. Niet Ward De Bie en Edjaz, zij kregen vier strafpunten door een 
concentratiefout op een oxer. Niet getreurd, Edjaz eindigde elfde en is hierdoor 
gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap jonge paarden in Lanaken. Edjaz toonde al 
in de Cyclus dat hij die selectie verdiende. In Gesves kwam er de bevestiging.

17/08/'09 Darius vh Hagenhof (Vincenzo vh Merelsnest) 8ste bij 6-jarigen  
Vincenzo Van 't Merelsnest had in Gesves twee fokproducten aan de slag. Firenze was al 
kampioen geworden op zaterdag. Op zondag had de andere nakomeling van Vincenzo, 
Darius vh Hagenhof (Vincenzo x Heartbreaker) geen kans meer om kampioen te worden. 
Hij kreeg op de eerste dag een pechfout en was daarom op achtervolgen aangewezen 
voor de rest van het kampioenschap. Zondag zorgde hij echter voor een prachtresultaat in 
de finale: foutloos. Naast hem waren er maar zeven andere die diezelfde klus klaarden op 
zondag. Uiteindelijk finishte Darius, een fokproduct van Camiel Van Bunder ex-aequo 
achtste in het kampioenschap.

 



07/08/'09 BK jonge paarden Gesves voor de deur  
Gedaan met de speeltijd. Nu wordt het even serieus voor de jonge paarden. Volgende 
week is er het BK voor vier-, vijf- en zesjarige paarden in Gesves. Uit onze fokkerij zullen 
de vierjarige Firenze Van 't Merelsnest (Vincenzo Van 't Merelsnest x Voltaire) en de 
vijfjarige Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco) deelnemen. Bij de zesjarigen 
wist Darius vh Hagenhof (Vincenzo Van 't Merelsnest x Heartbreaker) door te stoten via de 
kwalificatie begin deze week. De ruin is gefokt door Walters broer Camiel Van Bunder en 
loopt onder het zadel van Christophe Vanderhasselt.

 
03/08/'09 Wendelina in de prijzen te Beervelde  
Marc Van Dijck heeft zijn ervaren paarden verkocht en deed in Beervelde beroep op 
Wendelina als 'eerste paard'. Vooraf was afgesproken dat de merrie de grote prijs nog niet 
zou springen. Geleidelijk aan opbouwen heet dat. Wendelina sprong dubbel foutloos over 
1.40m en 1.45m. Telkens pakte ze nog een volgprijsje mee. In de zesbarenproef draaide 
de merrie mee tot in de laatste ronde. Ze werd uiteindelijk vierde op 36 deelnemers en had 
feilloos over 1.95m gesprongen. Een video van Wendelina in Beervelde komt weldra 
online.

28/07/'09 Laatste veulen 2009  
Intussen is het achtste en laatste veulen voor dit jaar al meer dan drie weken oud. We 
laten niet na ook van deze Je Rêve Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Lys De Darmen) 
een foto en video te publiceren. Je Rêve is een uitzonderlijk mooi hengstveulen van 
Nabab De Rêve. Hij erfde de allures en de soepele bewegingen van zijn moeder Maureen 
Van 't Merelsnest (de oudste dochter van Idjaz-C). Vader Nabab de Rêve staat vijfde op de 
wereldranglijst voor springpaardenleveranciers en moeder Maureen wist een jaar of tien 
geleden iedereen te imponeren met haar reflexen en vermogen. Onder de toen nog zeer 
jonge Sofie Van Bunder sprong ze onder meer de finale van het BK voor juniors. Je Rêve 
Van 't Merelsnest heeft met Nabab de Rêve x Lys De Darmen dezelfde bloedopbouw als 
Valentina Van 't Heike.
 

10/05/'09 Sapphire in top drie wereldranglijst  
Op de meest actuele WBFSH-ranking, de wereldranglijst voor springpaarden, staat ons 
fokproduct Sapphire (ex. Safari Van 't Merelsnest) op plaats drie. Die hoge klassering heeft 
ze te danken aan haar vijf GP-overwinningen in 2009, de WB-overwinning in Washington 
eind vorig jaar en de tweede plaats in de finale van de World Cup in Las Vegas. De 
nulrondjes in de landenprijzen van Rotterdam en Aken zijn nog niet in rekening gebracht. 
Shutterfly voert de ranking aan.

Mede dankzij de prestaties van Sapphire heeft Mclain Ward zich op plaats vier van de FEI 
Rolex Ranking, de wereldranglijst voor springruiters, kunnen nestelen. De ruiter uit 
Brewster, NY kwam vorige maand voor het eerst de toptien binnen op zes. 
 

06/07/'09 Veulens 2009  
Zeven veulens zijn dit jaar al geboren op Stoeterij 't Merelsnest. Komende dagen 
verwachten we er nog één, want Maureen (Lys De Darmen x Hedjaz) is hoogdrachtig van 
Nabab de Rêve. De laatste maanden zagen we drie hengstveulens en vier merrieveulens 
geboren worden. Onze fokkerij is gebaseerd op prestatiebloed, zowel van moeders-, als 
van vaderszijde. De meeste veulens komen uit de Chiquita-stam, die Sapphire, Quarco, 



Wendelina, Quinten, Lapino, e.a. paarden voorbracht. De vaders van de veulens zijn stuk 
voor stuk oudere verervers zoals Mr. Blue, Diamant de Semilly, Indorado en Nabab de 
Rêve. 
 

02/07/'09 Sapphire dubbel foutloos en onze fokkerij gelauwerd in Aken  
In de landenprijs van Aken sprong Sapphire alweer fantastisch dubbel foutloos. Het 
resultaat van ruiter Mclain Ward hielp de Amerikanen echter niet aan winst. Vijf strafpunten 
van Lauren Hough (Quick Study), hield hen uit de topdrie. Amerika eindigde vierde na 
Frankrijk, Duitsland en Nederland. 

Twee dagen voor Sapphire's nieuwe topprestatie, werden Walter en Gerda Van Bunder-
Stoop gelauwerd tijdens een receptie, vlak na de opening van CHIO Aken, waar 
Vlaanderen gastland is. Kris Peeters overhandigde de fokkers van 't Merelsnest een 
prachtig portretschilderij van Sapphire, omdat de merrie al zoveel betekend heeft voor de 
Belgische paardensport.

 
06/07/'09 Qarco Van 't Merelsnest vierde in GP Culpeper  
In het Amerikaanse Culpeper, VA stond gisteren de $40.000 Showday National Grand Prix 
op het programma. De zestienjarige Qarco Van 't Merelsnest (Darco x Hedjaz) kwam er 
nog sterk voor de dag en eindigde vierde onder amazone Robin Sweely. Eerder in de 
week was hij al eens zesde geplaatst in een 1.40m-proef, waarin Wilkie Van 't Merelsnest 
(Nabab de Rêve x Darco) achtste werd onder Aaron Vale. 

 
23/06/'09 Wilkie zesde na GP-debuut  
Tussen Aaron Vale en Wilkie Van 't Merelsnest lijkt het bijzonder goed te klikken. Na een 
geslaagde voorbereiding (met drie overwinningen) in Kentucky, was het ook in Roanoke 
bingo. De Roanoke Valley Horse Show is een druk bijgewoonde indoorwedstrijd in 
Virginia. Aaron Vale wist er al negen keer de $50.000 Grand Prix te winnen. Dit jaar 
eindigde hij tweede op Tarco, een BWP'er van... Darco. Op plaats zes kwam hij 
verrassend met Wilkie Van 't Merelsnest terecht. Verrassend, want voor de vosmerrie was 
dit haar eerste Grand Prix. Misschien ook niet verrassend, want Wilkie had in Roanoke al 
een proef gewonnen en twee keer tweede geweest. In de GP wist de merrie foutloos te 
blijven in het basisparcours. In de barrage waren er wel nog acht strafpunten. Aaron Vale: 
'Ik ben uiterst tevreden over hoe Wilkie het er in haar eerste Grand Prix vanaf bracht.'
 

21/06/'09 Hoofdrol voor Sapphire in het Kralingse bos  
Sapphire speelde tijdens de landenprijs van het CHIO in Rotterdam alweer een belangrijke 
rol. De merrie noteerde onder de Amerikaan Mclain Ward een score van 4-0. Met de 
nulronde op het einde dwong Sapphire een barrage af tegen de Fransen. Mclain Ward 
mocht de States vertegenwoordigen en deed het op de Belgische merrie alweer foutloos 
en snel. De Française Pénélope Leprévost keek de kat uit de boom en ging nog een 
fractie sneller door het verkorte parcours. Resultaat: Frankrijk wint voor Amerika en 
Nederland. De Belgen eindigden mooi vierde. Net geen hattrick dus voor de Amerikanen, 
die ook de vorige twee manches van de Meydan FEI Nations Cup wonnen in Rome en 
Sankt-Gallen.

In de marge van het CHIO maakte ruiter Mclain Ward nog bekend dat men volop aan de 
gang is met het clonen van de Olympische merrie Sapphire. Bovenaan in de halsstreek is 



op twee plaatsen een klein stukje huid weggenomen. Binnen achttien maanden zou er in 
New York een cloon van Sapphire kunnen rondlopen.

21/06/'09 Wendelina en zoon Edjaz blijven foutloos in Ternat  
Edjaz Van 't Merelsnest wint Cyclus
Ward De Bie heeft zijn hengst Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco) nu acht 
maal foutloos rondgestuurd in de nationale Cyclus voor vijfjarige paarden. Hij eindigt 
daarmee als ex-aequo winnaar van het circuit. In Ternat sprong de hengst alweer met veel 
vermogen, techniek en reflexen. Niet alleen in zijn sportcarrière loopt het momenteel als 
een trein. Hij weet ook de fokkers te overtuigen. 

Wendelina eveneens nul
Marc Van Dijck moest wegens de verkoop van zijn toppaard Va et Viens vd Zelm forfait 
geven voor de landenprijs in Rotterdam en werd daarom op het Nederlands concours 
vervangen door Rick Hemeryck. Met Wendelina, de moeder van Edjaz, ging Marc toch de 
nodige kilometers lopen in Ternat. Zowel donderdag als zaterdag sprong de merrie sterk 
en foutloos in de nationale proeven 1.35m en 1.40m rechtstreeks op chrono. 

15/06/'09 Artemis en Aphrodite tonen hun vorm in Duisburg  
Sinds de Spring Tour in Lummen zijn Artemis (Voltaire x Hedjaz) en Aphrodite (Voltaire x 
Darco) goed op dreef. Zondag trokken we naar Duisburg (Tervuren) voor één van de 
mooiste nationale jumpings van het jaar. Aphrodite sprong foutloos in de proef 1.35m. In 
de afzonderlijke barrage ging het nog iets te snel voor haar, waardoor ze drie 
ongebruikelijke fouten maakte. Artemis Van 't Merelsnest kwam ook zonder 
hindernisfouten over de streep in het basisparcours van de 'kleine' grote prijs 1.40m. Het 
parcours was voorzien van moeilijke lijnen, aan de maat staande hindernissen en 
daarbovenop een korte toegestane tijd. Aan dat laatste liet Björn zich nog vangen, maar 
de eindbalans was zeker positief. 
 

08/06/'09 Wilkie en Baldato doen het goed in de VS  
UPDATE: Wilkie Van 't Merelsnest werd tijdens de tweede week van de Country Heir 
Horse Show te Kentucky opnieuw gelauwerd als 'Champion' van de rubrieken 1.30m. Ze 
won een keer en eindigde eens tweede.
In Kentucky stond afgelopen week de Country Heir I Horse Show op het programma. 
Aaron Vale en Wilkie Van 't Merelsnest verkeerden er niet in een figurantenrol. Voor de 
Nabab-merrie uit onze fokkerij was het opnieuw de eerste wedstrijd na een rustperiode. 
Twee maal won ze de 130m-proef en uiteindelijk werd ze bekroond als 'Champion' over al 
de 1.30m-rubrieken van de hele week. 

Baldato Van 't Merelsnest kwam onder Daniel Geitner aan de start in Tryon, NC. In de 
1.30m-proeven was het duo goed voor een tweede en vijfde plaats. In de afsluitende 
1.35m-proef eindigde Baldato achtste.
 

08/06/'09 Edjaz best geplaatste dekhengst Cyclus 5-jarigen  
Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco) spreidde in Moerzeke afgelopen 
weekend zijn talent ten toon en sprong zijn zesde foutloze omloop op zeven deelnames. 
Enkel in Aalter was er een ongelukkig foutje op hindernis twee. Na zeven 
cycluswedstrijden staat Edjaz Van 't Merelsnest geplaatst als beste Belgische dekhengst. 



Hij maakt nog steeds kans om de Cyclus te winnen, aangezien enkel de acht beste 
resultaten uit de tien eerst gelopen wedstrijden meetellen.
 

08/06/'09 Sapphire wint alweer een Grand Prix  
In Devon, PA hervatte Sapphire onder Mclain Ward de competitie meer dan vijf weken na 
de tweede plaats in Las Vegas. De uitzonderlijke merrie had wederom niet veel tijd nodig 
om in het ritme te komen en won dadelijk de $100.000 Grand Prix. Ook in 2007 won de 
combinatie Ward-Sapphire deze rubriek en ook toen gold de wedstrijd als voorbereiding op 
de CSIO's van Rotterdam en Aken. Sapphire vliegt na het concours van Devon naar 
Europa voor al de zevende (!) deelname aan de meest prestigieuze wedstrijd ter wereld: 
Aken (begin juli). Twee weken daarvoor treed ze al op in Rotterdam (18-21 juni) en zoals 
de zaken er nu uitzien, zal ook haar volle zus Wendelina Van 't Merelsnest daar 
meespringen onder Marc Van Dijck.

11/05/'09 Qarco Van 't Merelsnest hervat competitie  
Wegens een blessure kon Qarco Van 't Merelsnest afgelopen winter niet deelnemen aan 
het Winter Equestrian Festival van Wellington. De 16-jarige ruin heeft intussen de 
competitie hervat op een nationale wedstrijd te Culpeper. Onder amazone Robin Sweely 
werd hij 8ste in een 1.40m-proef en 3e in een 1.45m-proef. In de Grand Prix waren er vijf 
strafpunten.

10/05/'09 Mclain Ward in toptien dankzij Sapphire  
Dankzij Sapphire (ex. Safari Van 't Merelsnest) heeft Mclain Ward zich in de toptien van de 
FEI Rolex Ranking, de wereldranglijst voor springruiters, kunnen nestelen. De ruiter uit 
Brewster, NY ging in één maand tijd maar liefst tien plaatsen voorwaarts en staat nu 
zesde. Ward en Sapphire wonnen de drie belangrijkste grote prijzen tijdens het Winter 
Equestrian Festival in Wellington, ze werden vijfde in de Budweiser Invitational te Tampa 
en klasseerden zich telkens in de topdrie in iedere manche van wereldbekerfinale te Las 
Vegas. In de GP van het vijfsterrentornooi te Charlotte sleepte Ward met zijn achtjarige 
ruin Rothschild bovendien nog een tweede plaats in de wacht.

09/05/'09 Wendelina foutloos in Grobbendonk  
Wendelina sprong zaterdag tijdens CSI3* Grobbendonk zonder fouten over het 1.45m-
parcours, de grote tour zeg maar. In de barrage zag ruiter Marc Van Dijck toch nog een 
balk onder zich naar beneden gaan, maar de resultaten zien er hoopgevend uit voor de 
toekomst. Van Dijck na Grobbendonk, waar de omlopen vooral veel technische 
vaardigheden vroegen van de paarden: 'Ik heb nog een half jaar tijd nodig om de merrie af 
te stellen. Ze kan erover, maar ze mist nog wat ervaring.''

04/05/'09 Wendelina en Artemis debuteren in Lummen  
Voor Wendelina (Darco x Hedjaz) en Artemis Van 't Merelsnest (Voltaire x Hedjaz) was 
CSIO Lummen de vuurdoop. Het voorbije weekend sprong Wendelina onder Marc Van 
Dijck voor het eerst een 1.50m-proef en Artemis ging voor het eerst aan de slag op een 
hoogte van 1.40m. Beide dochters van Idjaz-C brachten het er voortreffelijk vanaf met één 
springfoutje. Wendelina misrekende zich nog op hindernis één, maar begon daarna zeer 
sterk te springen in de Kleine Grote Prijs, een proef meetellend voor de wereldranglijst. 
Vrijdag bleef Wendelina wel helemaal zonder fouten in de 1.40m-proef. 



Artemis Van 't Merelsnest deed het net als twee weken geleden voortreffelijk in Lummen. 
We besloten haar de derde dag in de grote tour 1.40m te rijden. Lang ging het goed, maar 
de voorlaatste balk ging alsnog op de grond. Artemis is de tiende nakomeling van de 
merrie Idjaz-C die minstens 1.40m-parcoursen sprong.
Aphrodite Van 't Merelsnest (Voltaire x Darco) sprong in de 1.30m- en 1.35m-proeven twee 
van de drie keer zonder fouten door het parcours. Deze competitieve merrie is een dochter 
van Semiramis en stamt dus niet uit de moederlijn van Wendelina en Artemis.

 
26/04/'09 Edjaz vier maal foutloos en goedgekeurd voor BWP  
De nationale cyclus voor jonge paarden is nog maar een maand bezig en de 5-jarige 
Edjaz Van 't Merelsnest heeft alweer vier nulscores op de lijsten staan. In Basecles deed 
hij het opnieuw stijlvol en foutloos. Maandagavond 27 april werd hij na een uitgestelde 
derde fase in de ruiterschool van Oud-Heverlee goedgekeurd als dekhengst voor BWP. 
Daarmee is hij het derde fokproduct van Stoeterij 't Merelsnest dat goedgekeurd wist te 
worden bij het grootste Belgische warmbloedstamboek. Vorig jaar in september gaf de 
raad der wijzen van Studbook Zangersheide hem ook al toelating. 

20/04/'09 Sapphire subliem tweede in Wereldbekerfinale  
Van donderdag tot zondagavond sprongen de beste paarden van het voorbije 
indoorseizoen de 'wereldfinale van de Wereldbeker' in Las Vegas. Sapphire ging heel 
goed van start met een derde en een tweede plaats op donderdag (jacht) en vrijdag (Bar. 
A met barrage). Op zondag sprong ze dubbel nul.

Maar Meredith Michaels-Beerbaum ging nog harder van start. Met Shutterfly won ze zowel 
de eerste als de tweede kwalificatieronde. Omgezet in strafpunten resulteerde dat in nul 
punten. Mclain Ward kreeg na omrekening twee strafpunten toegeschoven en Albert Zoer 
had er vier om de finale op zondag mee te beginnen. In de eerste finaleronde deden tien 
ruiters het foutloos, waaronder de drie topfavorieten. In de ultieme ronde werden er heel 
wat brokken gemaakt, maar de drie topfavorieten bleven alweer zonder fouten. Het bleef 
ongemeen spannend tot de allerlaatste hindernis, maar Michaels-Beerbaum maakte het 
koelbloedig af. Michaels-Beerbaum: 'Dit was de derde Wereldbeker die ik won met 
Shutterfly, een emotioneel moment. Het was zonder twijfel de zwaarste. Mclain Ward liet 
me geen ademruimte. Door mijn aanvallende taktiek heb ik het uiteindelijk gehaald. Vanaf 
de eerste dag ging ik onvoorwaardelijk voor de overwinning. Mclain bouwde een kleine 
zekerheidsmarge in.'

Met een derde, een tweede en een ex-aequo eerste plaats in de drie rubrieken en een 
tweede plaats in het eindklassement van de Wereldbeker, voegen Mclain Ward en 
Sapphire alweer een individuele topprestatie toe aan hun palmares. Met zo'n mascotte 
kunnen we niet anders dan meer en meer te gaan fokken met de volle zussen, halfzussen, 
neven en nichtjes van Sapphire.

16/04/'09 Tweede zoon van Wendelina goedgekeurd als dekhengst  
Nadat Edjaz Van 't Merelsnest al goedgekeurd werd voor Studbook Zangersheide, is ook 
de volle broer Glasgow-W Van 't Merelsnest (v. Nabab de Rêve) gekeurd voor het 
Nederlandse AES-stambloek. Glasgow-W is het eerste embryoproduct van Wendelina Van 
't Merelsnest (Darco x Hedjaz). AES-jurylid Cees van den Oetelaar: 'Glasgow is een grote 
zwarte hengst die nog twee jaar tijd nodig heeft om uit te groeien. Hij sprong fantastisch. 
Een prachtig paard wordt dat.' Volgens eigenaar Robert Geens zal Glasgow-W alle tijd 



krijgen die hij nodig heeft: 'Glasgow heeft alle vermogen en is uiterst voorzichtig. We willen 
niets forceren. Mijn schoonzoon Tim Franssen zal de hengst aanrijden en dan zien we nog 
in welk stamboek we hem eventueel nog voorstellen.

19/04/'09 Artemis en Aphrodite Van 't Merelsnest groeien in Lummen  
Op de wijdse graspistes van Peter Postelmans in Lummen stond het voorbije weekend het 
tweede weekend van de Spring Tour op het programma. Björn Van Bunder verscheen er 
aan de start met Artemis en Aphrodite Van 't Merelsnest. Twee Voltaire merries zijn dat die 
drie veulens gaven vooraleer ze geleidelijk aan in de sport kwamen. Ze zijn nu negen de 
weg is nog lang, maar afgelopen weekend bleek dat we er nog een en ander van mogen 
verwachten. Aphrodite Van 't Merelsnest sprong op de Garden Arena twee opeenvolgende 
dagen zonder fouten in de 1.30m-proeven. Artemis Van 't Merelsnest sprong in de Betula 
Arena de laatste dag zonder fouten in het 1.35m. In de Derby Arena lukte het haar de dag 
voordien ook bijna, maar door een fout op de insprong van de allerlaatste dubbelsprong, 
kreeg ze alsnog vier punten in de 1.35m-proef. Artemis staat bovendien op het punt om 
moeder te worden van een Ogano Sitte-nakomeling. We pasten embryotransplantatie toe, 
waardoor we ook nog twee Mr. Blue-veulens verwachten de komende maanden. Haar 
beloftevolle dochter Domina (v. Darco) is drachtig van Nabab de Rêve en gaat daarna 
weer de sport in.

Update
Artemis werd op 20 april net voor middernacht moeder van een vos merrieveulen met een 
witte bles. We dachten allemaal aan Sapphire toen het er kwam. Omdat het veulen 24 uur 
na afloop van de WB-finale in Las Vegas geboren werd, gaven we het de naam Just Fly-A 
Van 't Merelsnest. De A wijst erop dat dit een embryoproduct is van Artemis. Met Just Fly 
refereren we naar Shutterfly, het enige paard dat in Las Vegas 'de boot Sapphire' drie 
dagen lang kon afhouden.

19/04/'09 Firenze Van 't Merelsnest twee maal foutloos in Broechem  
Naar Broechem namen we zondag Firenze Van 't Merelsnest (Vincenzo Van 't Merelsnest 
x Voltaire) mee. De zwarte merrie sprong twee keer knap foutloos onder het zadel van 
Björn Van Bunder. Twee weken geleden sprong ze nog in vrijheid op de clinic vrijspringen 
georganiseerd door BWP-gewest Sint-Niklaas in Moerzeke. Haar 'performance' werd toen 
op applaus onthaald en KWPN-hengstenjurylid Pieter Kersten had veel lovende woorden 
en hoge scores over voor haar optreden. Hij had het over 'een super galop, een sterk 
ondertredende achterhand, een snelle reactie en veel vermogen'. Firenze Van 't 
Merelsnest heeft als moeder Aphrodite Van 't Merelsnest (v. Voltaire), die de dagen 
voordien ook twee keer foutloos sprong in Lummen. Haar grootmoeder Semiramis Van 't 
Merelsnest (v. Darco) werd twee jaar terug achtste in de Grote Prijs 1.50m van de Spring 
Tour in Lummen.

21/03/'09 Drie op drie voor Sapphire !!!  
Ons fokproduct Sapphire blijft het maar doen. Het voorbije weekend won Sapphire de 
meest lucratieve GP van het Winter Equestrian Festival. De drie zwaarste  grote prijzen 
van het jaar in Amerika staan daarmee op naam van één en dezelfde combinatie: Mclain 
Ward en Sapphire.



De stijlvolle Amerikaan Mclain Ward en zijn imposante vosmerrie schreven de $400.000 
FTI Finale Grand Prix, de $200.000 CN World Cup en de $150.000 CN CSIO GP op hun 
naam. De totaalsom van Mclain Wards prijzengeld in die drie weken Florida: $320.000.

Mclain Ward zette in de FTI Finale GP de Brit Nick Skelton (Nemo) opzij. Skelton reed in 
de barrage met acht vliegensvlug, maar zag Ward het nog een seconde sneller doen. 
'Voor Sapphire is het makkelijk met zo'n grote galoppade', oordeelde Skelton.

Met de $400.000 FTI Finale Grand Prix is het Winter Equestrian Festival in Wellington 
afgesloten. Het circus verhuist nu naar Tampa (FL), waar nog twee competitieweken 
plaatsvinden. In het stadium vindt op 4 april de American Invitational plaats, een proef 
waaraan enkel de beste ruiters van het voorbije WEF mogen deelnemen. De proef werd 
vorig jaar gewonnen door… Sapphire. Ward en Sapphire zullen niet nalaten hun titel te 
gaan verdedigen. Volgende maand is het hoofddoel evenwel de wereldfinale van de World 
Cup in Las Vegas.

21/03/'09 Wendelina goed van start  
Wendelina Van 't Merelsnest is het outdoorseizoen goed gestart onder het zadel van haar 
nieuwe ruiter Marc Van Dijck. De schilderachtige Country Club in Overijse was zoals ieder 
jaar de uitvalsbasis voor de eerste nationale wedstrijd van het jaar. Honderden paarden en 
ruiters kwamen proeven van de eerste zonneschijn. Marc Van Dijck en Wendelina 
proefden er van de technische 1.40m-parcoursen. Vrijdag en zaterdag bouwde Eugene 
Mathy een omloop volgens twee fasen 'spéciales'. Beide keren zorgde één hindernisfoutje 
er voor dat de kersverse combinatie zich niet kon kwalificeren voor de Grand Prix op 
zondag. Toch waren er enkel tevreden gezichten na afloop. De merrie sprong twee keer 
bijzonder overtuigend.

09/03/'09 Een goed (gevuld) weekend...   
Niets dan mooie momenten vorig weekend. Een zacht zonnetje kwam de lente 
aankondigen, maar met de indoorevenementen nog op hun laatste benen, was er weinig 
tijd om daar van te genieten. Gerda en Walter konden dat wel, want zij hadden een 
weekendje Parijs met vrienden gereserveerd.

Edjaz op kop
Vrijdagavond ging het weekend al van start in Gesves. Ward De Bie had er de 
leiderspositie van zijn vijfjarige Edjaz Van 't Merelsnest te verdedigen in de 
Hengstencompetitie. Voor de vierde maal op vier ging het foutloos, maar belangrijker was 
de manier waarop. Edjaz, Zorro en Egrando vh Heike zijn nog steeds de drie leiders in de 
tussenstand. Edjaz' volgende afspraak is de derde fase van de BWP-hengstenkeuring 
(18-21 maart) in Oud-Heverlee. De finale van de hengstencompetitie vindt tegelijkertijd 
plaats in de Ruiterschool.

Twee op twee voor Sapphire
Zondagochtend raadpleegden we enkele Amerikaanse websites en lazen dat Sapphire 
alweer een WB had gewonnen (zie update onderstaand artikel).

Hengstenkeuring Gesves
Zaterdag en zondag was de nieuwe manege in Gesves het decor voor de SBS Selection 
Show of hengstenkeuring. Tim en Sofie stelden er hun driejarige aangekochte hengst 
Athos d'Edouard Joly (Rexar du Houssoit x Lys De Darmen) voor. Zaterdag was het 



optreden degelijk. Zondag werd de sterk gebouwde hengst opnieuw uitgenodigd om vrij te 
springen. Hij liet zijn vermogen nog beter zien, maar werd uiteindelijk niet goedgekeurd 
voor de dekdienst. Het bleef bij een geslaagd optreden en een leerrijke ervaring.

Net geen goud voor Sofie
Zondag kon Sofie er niet bij zijn in Gesves. Ze was na haar tweede plaats op het 
provinciaal kampioenschap in Oost-Vlaanderen geselecteerd voor het nationaal 
kampioenschap in Oud-Heverlee. Quirello bleef in de twee manches en in de barrage van 
de klasse Licht opnieuw foutloos, enkel de barragechrono was net niet snel genoeg. Toch 
opnieuw een knappe tweede plaats. Dit was de laatste wedstrijd van deze 
gelegenheidscombinatie, want na haar bevalling, zal Nele Reygaerts haar vertrouwde ruin 
weer overnemen.

Baldato zesde in 1.40m
Vandaag keken we opnieuw naar de Amerikaanse uitslagen en merkten op dat ook 
Baldato Van 't Merelsnest (Voltaire x Hedjaz) aan het zwaardere werk begint. Onder GP-
ruiter Daniel Geitner finishte hij zesde in het hoofdnummer (1.40m) van de 'March 
Madness show' in Aiken. Net als zijn volle zus Artemis, staat Baldato nog een mooie 
carrière te wachten. 
 

02/03/'09 Sapphire palmt Amerika in!  
Mclain Ward kwam met zijn Olympische merrie Sapphire pas vorige week voor het eerst in 
het nieuwe jaar buiten. Woensdag sprong ons paradepaard al indrukwekkend in de 
Welcome Class en zondag was het helemaal raak. Sapphire was één van slechts twee 
dubbel foutloze combinaties in de $150.000 CN CSIO Grand Prix, de hoogst gedoteerde 
proef tot dusver dit jaar in Amerika. Op de lange lijnen maakte Mclain dankbaar gebruik 
van Sapphire's grote galoppade en de overwinning was binnen. Alweer een Grand Prix 
erbij op het palmares!

Update:
Sapphire won zaterdagavond 7 maart ook de $200.000 CN World Cup in Wellington. 
Daarmee won ze voor de tweede week op rij een zware Grand Prix en is ze dé 'talk of 
town' in West Palm Beach. Op acht dagen tijd verdiende ze meer dan $100.000 voor haar 
ruiter. Mclain Ward zal met Sapphire volgende maand ook deelnemen in Las Vegas, waar 
de wereldfinale van de World Cup verreden wordt. Mclain Ward voert door de 
overwinningen van Sapphire (Wellington én Washington) autoritair de Oost-Amerikaanse 
ranking aan.

02/03/'09 Artemis Van 't Merelsnest op dreef  
In 2009 maakte Artemis Van 't Merelsnest (Voltaire x Hedjaz) een mooie sprong 
voorwaarts. Deze halfzus van Sapphire, Quarco, Vincenzo en Wendelina had wel al 1.30m 
proeven gesprongen, maar momenteel wordt de chique merrie constant op 1.30-1.35m-
niveau. In de finale van het wintercriterium 1.30m te Heikant kreeg ze nog vier strafpunten 
aan het been, maar in de finale van de Silver Cup 1.30m te Hulsterlo bleef ze onder Björn 
Van Bunder wel zonder springfouten. Met een punt voor tijdsoverschrijding zat er toch nog 
een volgprijs in. Het indoorseizoen zit er nu op voor ons. Dadelijk beginnen de ons 
vertrouwde nationale wedstrijden weer en zoals gebruikelijk trekken we in april naar 
Lummen. Het zal zonder Semiramis (pensioen), Wilkie (in USA) en Wendelina (onder 



Marc Van Dijck) zijn, maar Aphrodite en Artemis Van 't Merelsnest staan klaar om hen 
waardig op te volgen.

27/02/'09 Wendelina Van 't Merelsnest onder Marc Van Dijck  
Sedert enkele weken staat Wendelina bij Marc Van Dijck. We zijn met Marc 
overeengekomen dat hij de merrie mag uitbrengen op de internationale wedstrijden, maar 
de fokkerij blijft zeer belangrijk. Zoals voorbije jaren zullen we ook in 2009 
embryotransplantatie op Wendelina toepassen, zodat zij haar genen kan blijven 
doorgeven. Voorlopig wachten we even af hoe de nieuwe combinatie zich ontwikkelt. 
 

24/02/'09 Edjaz Van 't Merelsnest sterk op alle fronten  
Ons fokproduct Edjaz Van' t Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco), blijft zich overal ten 
lande bewijzen. Eerst werd hij in Lanaken definitief goedgekeurd voor het Zangersheide 
stamboek. Op de BWP-hengstenkeuring in Moorsele doorstond hij een maand geleden de 
tweede fase en ook in de Belgische Hengstencompetitie gaat het als een trein. Na 
Mechelen bleef eigenaar-dierenarts-ruiter Ward De Bie ook foutloos in Moerzeke en Lier. 
Na de derde manche tijdens de geslaagde Winter Equestrian Nights in New Azelhof, voert 
Edjaz Van 't Merelsnest de stand van de competitie voor vijfjarige goedgekeurde hengsten 
aan. Samen met de schimmelhengst Zorro (v. Clinton), bleef hij als enige altijd foutloos.
 

24/02/'09 Sofie pakt net naast provinciale titel  
Op het provinciale indoor kampioenschap Oost - Vlaanderen in Moerzeke is Sofie Van 
Bunder tweede geëindigd in de klasse Licht. Ze deed daarvoor beroep op Quirello, een 
paard van haar toekomstige schoonzus Nele Reygaerts, die voorbije winter niet kon 
paardrijden door haar zwangerschap. Bij deze proficiat aan zowel Nele, die binnenkort zal 
bevallen, en aan Sofie, die door haar sterke prestaties naar het nationaal kampioenschap 
in Oud Heverlee mag. Sofie was de laatste jaren minder prominent aanwezig in de 
uitslagen omdat ze zich vooral richtte op het opleiden van jonge paarden op onze stoeterij. 

Begin van de winter vroeg Nele aan Sofie of zij haar paard in het ritme wou houden. 
Sindsdien rijgden mooie klasseringen zich aaneen. In Wisbecq  wonnen Sofie en Quirello 
een proef. Een week later stond Sofie vooraan in de prijsuitreiking na haar eerste LRV-
optreden. Nadat Sofie met Tim Reygaerts ging samenwonen op de prachtige locatie in 
Ronse, besloot ze zich aan te sluiten bij LRV om voornamelijk jonge paarden op de 
wedstrijden ervaring te geven.
 

18/02/'09

Vakblad Chronicle roept Sapphire uit tot Horse of the Year

Sapphire (ex. Safari Van 't Merelsnest) is door het Amerikaanse vakblad The Chronicle of 
the Horse uitgeroepen tot het 'springpaard van het jaar 2008'. In het magazine verscheen 
een knap artikel waarin de carrière van ons fokproduct wordt beschreven. Klik op 
onderstaande link om de tekst te lezen. 
 

08/02/'09 Opnieuw blauw lint voor Wilkie Van 't Merelsnest  



'The blue ribbon' of het blauwe erelint staat in Amerika synoniem voor de overwinning. 
Wilkie Van 't Merelsnest, de merrie die onder Aaron Vale de winterwedstrijden in Ocala, FL 
aandoet, kreeg vrijdag opnieuw zo'n lint opgespeld. De Nababmerrie wint al de tweede 
1.40m-proef in evenveel weken tijd.
 

26/01/'09 Aphrodite derde in 1.30m Heikant  
Aphrodite Van 't Merelsnest (Voltaire x Darco) sprong mooi dubbel foutloos in de proef 
1.30m in het Wintercriterium te Heikant. Dit resultaat leidde tot de derde plaats. Emma 
Rooms (Caelum Ter Wilgen) won voor Walter Lelie (Baily vd Abelendreef).

26/01/'09 Wespri derde in S-springen  
Wespri Van 't Merelsnest (Espri x Darco) behaalde op het Duitse springtornooi in 
Grasleben een derde plaats onder haar nieuwe amazone Christin Abhau. Abhau maakte 
vorig jaar deel uit van het Duitse juniorenteam op het Europees Kampioenschap. 

22/01/'09 Wilkie en Aaron Vale schitterend van start  
Eind 2008 vertrok Wilkie Van 't Merelsnest (Nabab de Rêve x Darco) met het vliegtuig naar 
haar nieuwe eigenaars in Florida, USA. Al tijdens de eerste week van het wekendurende 
HITS-concours in Ocala kwamen er de eerste klasseringen. Wilkie en haar nieuwe ruiter 
Aaron Vale sprongen naar plaats 5 en 6 in de proef 1.40m. De tweede week startte 
woensdag onmiddellijk met een tweede stek in de 'Brookledge Open Welcome'.
Update:
Zaterdag 25 januari tekenden Aaron Vale en Wilkie Van 't Merelsnest voor hun eerste 
overwinning in Ocala. Het betrof een 1.40m-proef.

15/01/'09 Amerikaanse fokkers tonen belangstelling voor 't Merelsnest  
De Amerikaanse afdeling van het BWP arriveerde gisterennamiddag met een vijftal auto's 
op Stoeterij 't Merelsnest. De delegatie is een hele week lang in België met het oog op de 
BWP-hengstenkeuring. In afwachting ervan bezocht de sympathieke bende onder leiding 
van Etienne Van Muylem een aantal stallen. Dinsdag sprongen ze binnen bij Stoeterij 
Zangersheide. Ze hadden ook de primeur om als één van de eerste de nieuwe stallen van 
Jos Lansink te mogen bezichtigen. Bij Dirk Demeersman sloten ze gisteren hun Limburgse 
tour af. Woensdag stond het fokkerijgebeuren centraal. Daarvoor moest men in het 
Waasland zijn. Na T&L en Joris De Brabander was het de beurt aan Stoeterij 't Merelsnest 
als laatste post. Een bezoek aan de fokkers van Sapphire wouden de Amerikanen niet 
missen. Het werd een interessante en gezellige bedoening. In de toekomst hopen we 
eventuele groepen nog méér te kunnen bieden onder fraaiere omstandigheden. 
 

13/01/'09 Walter Van Bunder debateert over fokkerij  
BWP-gewest Lummen organiseert woensdag 21 januari in Zaal Altiora het debat 'Fokken = 
gokken?'. Zeven panelleden met verschillende achtergronden zullen uiteenlopende 
onderwerpen met betrekking tot de fokkerij aansnijden. Fokker Walter Van Bunder zal aan 
tafel schuiven met Ludo Philippaerts, Peter Postelmans, Luc Tilleman, Michel Spaas, 
Boudewijn Schepers en Kees van den Oetelaer. Wie de standpunten van deze 'bekende 
paardenmensen' wil te weten komen, moet woensdag 21 januari om 20u naast de kerk 
van Lummen zijn.  
Klik hier om de uitnodiging te downloaden.



 

14/12/'08 Sapphire animeert 'Geert Hoste Regeert'  
Geert Hoste pakt ook dit jaar uit met een vlijmscherpe conference. In 'Geert Hoste 
Regeert' heeft de komiek het onophoudelijk over ons vierkant draaiend Belgenland. Geert 
laat het enthousiaste publiek ook lachen met de teleurstellende campagne van het 
Belgisch Olympisch team in Peking: "Toen België na twaalf dagen nog geen medaille had, 
kwam een Amerikaanse ruiter in het Belgisch nieuws! Hij had goud behaald in de jumping 
op een paard dat ooit nog een half uur op een weide in Sint-Gillis-Waas had gelopen. VTM 
trok met een volledige filmploeg naar de weide om er een paard en het gras te gaan 
filmen." 

Wij gingen met de ganse familie en enkele vrienden naar de Stadsschouwburg in 
Antwerpen en konden er alleszins mee lachen. Toch zit er een foutje in Hostes tekst. 
Sapphire werd in Sint-Gillis-Waas geboren en at er gras tot haar zeven jaar. De televisie-
uitzending van de comedieshow wordt traditiegetrouw op 1 januari uitgezonden op 'één'.
 

25/11/'08 Stem Sapphire!  
 ... en maak kans op een VIP-arrangement tijdens Jumping Mechelen.        
Jaarlijks wordt tijdens Jumping Mechelen het Paard van het Jaar bekend gemaakt. Deze 
bekroning gaat naar een Belgische paard dat ons land op een fantastische manier in de 
spotlights heeft gezet. Sapphire is genomineerd. 

Sapphire won dit jaar voor de tweede maal Olympisch teamgoud met de Verenigde 
Staten, ze won de President's Cup in Washington en de Budweiser Invitational in Tampa. 
Individueel pakte ze de zesde plaats op de Olympische Spelen in Peking. Sapphire werd 
zesde in de prestigieuze GP van Aken en achtste in die van Rotterdam. 

Ze maakte verder deel uit van het US-team dat de Nations Cup won in Wellington en dat 
derde werd in de Super League Nations Cup van Aken. 

Sapphire zorgde voor "de eerste Belgische (gouden) medaille" op de Olympische Spelen 
in Peking en veroorzaakte daarom een ware mediaheisa bij ons op Stoeterij 't Merelsnest. 
Presentatoren van Radio 1 en 2, Studio Brussel en Radio Donna belden Walter op voor 
interviews. VTM en TV Oost kwamen hier een reportage opnemen voor hun 
nieuwsuitzendingen. Sapphire stond op de voorpagina van het Nieuwsblad en ze kwam 
aan bod in bijna iedere Belgische uitgave.

29/09/'08 Wendelina Van 't Merelsnest op dreef  
Wendelina Van 't Merelsnest (Darco x Hedjaz) heeft het winterseizoen goed ingezet. 
Tijdens de eerste Golden Cup in het nieuwe complex van Stal Hulsterlo plaatste de 
atletische merrie zich tweede in een inloopproef en derde in de klasse 1.35m. In Moerzeke 
noteerden we voor Björn en Wendelina een heel licht foutje op de insprong van de 
driesprong. 
 

29/09/'08 Sapphire wint President's Cup ; Qarco 9e in Culpeper  
Twee maand na haar exploot van Olympisch formaat in Peking animeerde Sapphire 
andermaal het publiek. Al voor de vijftigste keer stond de Washington International Horse 
Show op het programma. Op zondag traden alle Amerikaanse toppers aan in de 



indoorpiste. Zeven combinaties bleven foutloos in de President's Cup, de prestigieuze prijs 
waarin tevens punten voor de wereldbekercompetitie te verdienen waren.  In de barrage 
konden maar twee combinaties hun foutloze prestatie herhalen. De verrassende 
tweeëntwintigjarige Venezuelaan Angel Karolyi had vier seconden meer nodig om zijn 
verkort parcours af te werken. Mclain Ward en Sapphire wonnen wederom een Grand Prix 
van formaat. Mclain Ward: "Sapphire had niet meer gesprongen sinds de Olympische 
Spelen in augustus. Donderdag reed ik een inloopproef en vandaag ging alles gezwind. Ik 
had erop gerekend, want deze proef stond op mijn verlanglijstje, net als de Grand Prix in 
Syracuse."
Een week later trad het gouden duo opnieuw in actie. Een foutje hield de combinatie uit de 
top vijf. Sapphire en Mclain Ward stonden op plaats zes in het hoofdnummer van het CSI-
W in Syracuse.

29/09/'08 Wendelina Van 't Merelsnest vijfde in Bonheiden  
Ook tijdens de laatste outdoorwedstrijd van het seizoen toonde Wendelina Van 't 
Merelsnest weer haar kwaliteiten. In een nationale 1.40m-proef was er een vijfde plaats 
voor Björn op de merrie Wendelina. Na mooie prestaties in Kapellen, Zandhoven, 
Kampenhout, Brugge, Moerzeke,... sluiten we een geslaagd buitenseizoen af.
Wilkie Van 't Merelsnest sprong eens foutloos en een keer met één tijdfout over het 1.30m-
parcours in Bonheiden. Het zou de laatste wedstrijd worden voor deze combinatie, want in 
oktober werd Wilkie verkocht aan een amazone in Florida. Wilkies persoonlijke pagina op 
onze website werd daarom vernieuwd. 
 
Semiramis Van 't Merelsnest is intussen teruggetrokken uit de sport. Van 2000 tot 2008 
liep de merrie in de sport. De laatste zeven jaar sprong ze parcoursen van 1.30m tot 
1.50m onder Björn Van Bunder. Vlak voor het Belgisch Kampioenschap in Kapellen kreeg 
Semiramis een aanval van gaskolieken. Ze moest geopereerd worden, maar kwam er 
gelukkig weer bovenop. Na de operatie zou ze ongeveer een half jaar onbeschikbaar zijn 
voor de sport. 'Semi' wordt volgend jaar veertien en we willen er graag nog veulens uit. 
Daarom zal ze volgend seizoen gedekt worden door de atletische Argentinus-zoon 
Armitage. Haar oudste nakomeling is Wilkie Van 't Merelsnest die in oktober werd verkocht 
naar de USA. De stam van Semiramis levert uiterst gezonde paarden met een 
ongelooflijke instelling, veel bloed en een goede springtechniek.

Prestaties Semiramis 2007-2008:
- 8e plaats Grand Prix Lummen 1.50m CSI***
- 4e plaats 1.40m Golden Horse Trophy in Heikant
- Ereplaatsen CSI Lummen en CSI Strazeele
- 3e plaats eindstand wintercriterium Moerzeke
- 1e plaats Gouden Laars 1.40m YR Moorsele
- 5e plaats 1.40m CSN Brugge
- 7e en 11e pl. Grote Prijs CSN Hulsterlo 1.40m
 

22/09/'08 Edjaz Van 't Merelsnest goedgekeurd als dekhengst  
Ons fokproduct Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab de Reve x Darco) uit de merrie Wendelina 
Van 't Merelsnest werd afgelopen weekend goedgekeurd tijdens de hengstenkeuring van 
het Studbook Zangersheide. Gelijklopend met het WK voor jonge paarden organiseerde 
het stamboek van Mr. Melchior de jaarlijkse hengstenkeuring. Dit jaar draafden een kleine 
honderd hengsten op in de kleine indoorpiste. Edjaz Van 't Merelsnest is een chique zoon 
van Nabab de Reve die opvallend sterk op zijn moeder Wendelina gelijkt. Op zaterdag 



stuurde eigenaar Ward De Bie van BVBA Equinta zijn BWP-hengst mooi door het 
standaardparcours. Edjaz sprong met sprekend gemak en over een goedkeuring van deze 
complete hengst kon geen twijfel meer bestaan.
 

18/08/'08 Sapphire Olympisch Kampioen met USA en 6e individueel   
De hippische Spelen zitten erop. Sapphire heeft ook voor de individuele medailles 
gestreden. In de eerste omloop van de individuele finale viel de achterste balk van de 
eerste oxer in de driesprong uit de lepels. In de loodzware tweede ronde was Sapphire 
één van de slechts zes Olympische paarden die foutloos bleven. Mclain Ward: "Sapphire 
sprong spectaculair gedurende de twee omlopen. De afgeworpen balk in de eerste ronde 
was mijn verantwoordelijkheid. Ik wachtte te veel af en motiveerde Sapphire niet genoeg 
met mijn benen."

Uiteindelijk waren slechts twee combinaties dubbel foutloos: Eric Lamaze (Hickstead) en 
Rolf-Goran Bengtson (Ninja) zouden strijden om de gouden plak. In de tweede omloop 
vielen de balken één voor één uit de lepels. Na een afvalrace kwamen zeven combinaties 
op een totaal van vier strafpunten. Zij moesten een barrage rijden om het brons. Naast 
Mclain Ward (Sapphire) waren in die barrage Ludger Beerbaum en schoonzus Meredith, 
Rodrigo Pessoa, Angelique Hoorn, Marc Houtzager en Beezie Madden. Meredith 
Michaels-Beerbaum flitste door het barrageparcours met haar wonderdier Shutterfly. 
Mclain Ward legde haar het vuur aan de schenen. Hij stuurde Sapphire sensationeel 
binnendoor over een plantenperkje heen en won hierdoor seconden. In een razendsnel 
tempo leek hij de leiding te gaan veroveren, maar toen was er die vervloekte laatste 
sprong. De afstand naar de 1.60m-hoge muur paste totaal niet en Sapphire kon niets 
anders doen dan erdoorheen springen. Door het voorval strandden Mclain Ward en 
Sapphire op een (fantastische) zesde plaats. Sapphire sprong in Hong Kong telkens de 
barrages voor de medailles, waardoor ze in totaal zeven omlopen sprong. In die zeven 
parcoursen gingen slechts twee balken tegen de vlakte. Op Olympisch niveau is dit een 
prachtprestatie. We berekenden dat indien de strafpunten uit de kwalificatieproeven mee 
hadden geteld, Sapphire ook met een individuele medaille huiswaarts was gekeerd!
 
Beezie Madden sprong ook over de plantendecoratie heen en wist het wel vol te houden 
tot de laatste hindernis. Zij pakt het brons. Eric Lamaze troefde Bengtson af in de barrage 
om het goud. Hij bleef foutloos op de fantastische hengst Hickstead.

Sapphire (ex. Safari Van 't Merelsnest) leidde het USA-team naar de gouden medaille.

De voorbije week werden wij als fokkers van Sapphire overrompeld door een ware 
mediabom. Twee dagen lang had Walter niets anders aan zijn hoofd dan interviews doen, 
journalisten ontvangen en vriendelijk lachen naar flitsende camera's. We hielden alle 
artikels, radio-opnames en televisiereportages zorgvuldig bij en plaatsen ze binnenkort 
ook op de website.

Graag willen we nog iedereen bedanken die meeleefde met de prachtprestaties van 
Sapphire in China. Bedankt voor de lofbetuigingen en wij proberen nog enkele paarden 
van Sapphire's kaliber te fokken!

 
18/08/'08 Opnieuw Olympisch GOUD voor SAPPHIRE !!!  
Het is een unicum dat een paard aan twee opeenvolgende Olympiades deelneemt. 
Sapphire behaalde zelfs voor de tweede maal op rij een gouden medaille. Zowel in Athene 



als dit maal in Hong Kong, liet ze het beste resultaat achter haar naam noteren. Sapphire 
haalde na vier omlopen nog geen enkele balk naar beneden. Ook in de beslissende 
barrage (tegen Canada) om het goud, sprong de vosmerrie van Darco en Idjaz-C ijzersterk 
over de loodzware hindernissen. Een voet op de witte streep van de waterhindernis 
zorgde ervoor dat de combinatie Ward-Sapphire intussen op vier strafpunten staat. Met 
zijn voorlopige tweede plaats in de tussenstand koopt Mclain Ward als individu niet veel. In 
de individuele finale voor de top 35 op donderdag begint alles weer op nul.

Sapphire (ex. Safari Van 't Merelsnest) leidde het US-team naar de gouden medaille.

18/08/'08 Wilkie Van 't Merelsnest 6e in Kampenhout  
In Kampenhout stond een nationale wedstrijd op het programma. Organisator Lucien 
Somers zag geen massa paarden over zijn grasveld springen, maar enkele klinkende 
namen uit de Belgische springsport tekenden present. Stoeterij 't Merelsnest had op 
zaterdag net geen paard in het prijzengeld. Wendelina Van 't Merelsnest kreeg één punt 
voor tijdsoverschrijding in de proef over 1.30m. In het 1.40m kreeg ze een hindernisfout op 
het eerste element van de dubbelsprong. 
Wilkie Van 't Merelsnest wist het in een zware 1.40m-proef op zondag wel foutloos te 
klaren. In de barrage moest Björn Van Bunder het opnemen tegen onder andere Wouter 
Devos, Niels Bruynseels, Trevor Coyle. De achterste balk van de voorlaatste oxer ging 
zeer licht uit de lepels. Resultaat: een aardige zesde plaats.
 

17/08/'08 Edjaz Van 't Merelsnest in finale Gesves  
Edjaz Van 't Merelsnest (Nabab De Reve x Darco) plaatste zich in Gesves voor de finale 
van het BK voor vierjarige paarden. Ward De Bie was eigenaar en ruiter van dienst. De 
zoon van Wendelina sprong zich al tijdens de LRV-cyclus in de kijker. Hij sprong tijdens de 
kwalificaties in Gesves drie keer foutloos. Enkel in de finale ging één balk tegen de vlakte. 
Ward De Bie: "Ik reed iets te veel voorwaarts naar een rechte toe. Edjaz sprong in de 
finale even sterk als tijdens de kwalificaties."
Nick Van Laer maakte tijdens de kwalificatieproeven ook geen enkele fout met zijn 
vijfjarige ruin Darius Van 't Hagenhof (Vincenzo Van 't Merelsnest x Heartbreaker). Vier 
strafpunten kwamen op hun conto in de finale. Uiteindelijk finishte deze combinatie als 
achttiende.
Equito Van 't Merelsnest (Clinton x Voltaire) is een andere vierjarige hengst die op onze 
stoeterij het levenslicht zag. Equito verhuisde vorig jaar naar Frankrijk en doet het daar 
uitstekend. Hij zou begin september aantreden op het Kampioenschap van Frankrijk in 
Fontainebleau.

05/08/'08 Qarco presteert in Kentucky Horse Park, Lexington  
Qarco Van 't Merelsnest is intussen vijftien jaar oud, maar draait nog goed mee op GP-
niveau. Qarco sprong in Kentucky onder amazone Robin Sweely naar de vierde stek in de 
$25.000 GP van Lexington. In de barrage had de combinatie de snelste tijd. Eén balk ging 
jammer genoeg uit de lepels. Op zondag hield een balk in het basisparcours de volle broer 
van Sapphire uit de barrage van de $40.000 Kentucky Summer Grand Prix. 
In het Kentucky Horse Park te Lexington, KY, vinden in 2010 de World Equestrian Games 
plaats.
 

07/07/'08 Wendelina en Semiramis vooraan in Brugge  



Twee mooie jumpingorganisaties claimen traditiegetrouw het tweede weekend van juli om 
hun evenement te organiseren. Jumping Brugge was dit jaar de meest belangrijke 
wedstrijd en daarom trokken we er op zondag met vier merries heen. 
CSN Brugge stond dit jaar in het teken van de Bekers Van België voor junioren, young 
riders en senioren. Voor dat vierdaagse kampioenschap hadden we verstek laten gaan, 
omdat het voor de merries niet combineerbaar was met hun fokkerijverplichtingen. 
Zondagochtend stonden 'open' troostproeven op het programma. Eerst was er de proef 
over een hoogte van 1.30m. Vijf van 45 ruiters haalden de barrage. Daarbij niet Artemis en 
Aphrodite Van 't Merelsnest, want zij hadden een fout gemaakt op de vierkante oxer die 
onder een pergola was gebouwd.
De troostproef voor senioren was een stevige 1.40m-omloop met aparte barrage. Dit maal 
het parcoursbouwer Lucien Somers de vervloekte overdekte sprong niet in het parcours 
opgenomen, toch raakte slechts een handvol paarden vlekkeloos door het parcours. 
Gekwalificeerd voor de barrage waren twee Merelsnest-producten. Eerst had Wendelina 
zich al geplaatst en vervolgens wist Björn zich ook met zijn meest vertrouwde merrie 
Semiramis te plaatsen voor de herkansing.
In de barrage toonde Wendelina (Darco x Hedjaz) met een nieuwe foutloze rit dat zij 
stilaan klaar is voor het grote werk. Als laatste van de vijf barragekandidaten trad Björn 
met Semiramis aan. In de haast gingen twee balken tegen de vlakte. Semiramis springt al 
zeven jaar 1.30m tot 1.50m-parcoursen. We weten intussen dat ze liever hoge 
hindernissen dan hoge snelheden trotseert. Wendelina eindigde op rang drie en 
Semiramis was verdienstelijk vijfde.

De andere jumping die dit weekend een massa paardenmensen op de been bracht, was 
Jumping Hulsterlo. De klassieker van de familie Smet zat dit jaar in een totaal nieuw 
kleedje dankzij de inspanningen van Wim Smet en zijn team! Uitzonderlijk stonden dit jaar 
geen nationale proeven op het programma in Hulsterlo. Op vrijdag sprong Wilkie in een 
showproef: de Masters. In de voorlaatste barrage tikte ze de bovenste balk van een rechte 
uit de lepels. Geen overwinning dus, maar dat deze Nabab-dochter alle vermogen heeft, 
bewees ze nog maar eens. De hindernissen stonden op een hoogte van 1.50-1.60m...

 
07/07/'08 Laatste balk staat zege in Grote Prijs van Aken in de weg  
In Aken hebben Mclain Ward (USA) en Sapphire (ex. Safari Van 't Merelnest) alweer 
geschitterd. Het was al de zesde deelname van de combinatie in de Duitse 
springhoofdstad. In de landenprijs moest de Darco-dochter volledig eerst aantreden. 
Feilloos zette haar ruiter alle lijnen uit. In de tweede omloop stapte Sapphire met de rand 
van haar hoefijzer op de witte lijn van de sloot. Twee hindernissen later viel de bovenste 
balk van de tripel bar uit de lepels, het eerste element van de haast onspringbare 
dubbelsprong... Dit mooie resultaat en enkele andere knappe omlopen van de 
Amerikanen, zorgden ervoor dat het USA-team derde eindigde.
 Sapphire in Aken.

Op zondag waren de individuele belangen hoog gespannen. Aanvankelijk waren het 
slechts twee Duitsers die de eerste omloop van de Grote Prijs foutloos klaarden. Nadien 
kwam daarbij ook de Amerikaan Mclain Ward. Sapphire sprong met uiterst gemak door de 
loodzware combinatiesprongen en plaatste zich voor de tweede ronde. Pas op het einde 
van de eerste manche vervoegden zich nog vijf topfavorieten bij het selecte clubje van 
foutlozen. In de tweede ronde bewezen de acht foutlozen uit ronde één nogmaals dat ze in 
Olympische vorm verkeren. Iedereen bleef wederom nul en mocht door naar de barrage. 
Mclain Ward stuurde Sapphire pijlsnel rond en klokte de snelste tijd van de dag. Mclain 
betaalde cash, de laatste stijlsprong van 1.65m ging in de vlucht tegen de vlakte. Achteraf 



bekeken was er zelfs nog de tijd om even terug te nemen, maar dat zijn vijgen na Pasen. 
Albert Zoer won op de valreep de Grand Prix met zijn jonge belofte: Sam. Ludger 
Beerbaum (All Inclusive) kon geen vierde maal de zege in de GP versieren en moest 
tevreden zijn met een tweede stek.

Intussen maakte bondscoach George Morris ook zijn Amerikaans olympisch team bekend. 
Naast Mclain Ward en Sapphire gaan ook Beezie Madden en Authentic, Will Simpson en 
El Campeon's Carlsson vom Dach en Laura Kraut met Cedric. Anne Kursinski vormt 
samen met Champ de reservercombinatie. De vorm voor de Olympische Spelen in  Hong 
Kong is er stilaan. We hopen dat Mclain en Sapphire gezond blijven en onverstoord 
kunnen toewerken naar hun tweede olympiade! Good luck!
 

07/07/'08 Wespri Van 't Merelsnest tweede op CSI3* Wisbecq  
Het voorbije weekend stond niet alleen het CHIO in Aken op de kalender, een andere 
groep internationale ruiters en paarden sprong op de witte bodem van Wisbecq. 
Onverwacht dook ons fokproduct Wespri Van 't Merelsnest op in de uitslagenlijst. We 
hadden deze oudste dochter van Relindi Van 't Merelsnest als vijfjarige tijdens de cyclus 
verkocht naar Stephex Stables en wisten dat ze nadien in Zwitsterland was geraakt. Op 
negenjarige leeftijd is de zwarte merrie van Espri naar de stallen van Ulli Collee in 
Duitsland verhuisd. De professional berijdt de vermogende merrie nog maar een maand 
en bracht haar op 1.40m-niveau. In Wisbecq klasseerde de grasgroene combinatie zich 
als tweede in de proef 1.35m. Ook op het Oostenrijkse CSI in Lamprechtshausen had het 
paar zich al in het prijzengeld gereden.
 Wespri en Sofie als 5-jarige.
 

22/06/'08 Sapphire 8e in GP Rotterdam  
Mclain Ward en Sapphire hadden een vrijgeleide gekregen tijdens de USEF Selection 
Trials in Wellington, FL. Dat betekende dat deze combinatie sowieso geselecteerd was om 
tijdens de Super League voor het Amerikaanse team te rijden. Nu bepaalt de Super 
League welke vijf van tien Amerikanen naar de Olympische Spelen in Hong Kong gaan. 
Afgelopen weekend stond voor Sapphire het eerste belangrijke selectiemoment op het 
programma in Rotterdam. Voor het Amerikaanse team viel het resultaat op vrijdag 
behoorlijk tegen: een laatste plaats in de Super League Nations Cup! Wij konden ons 
troosten met het feit dat Sapphires score (4-4) het beste teamresultaat was. Bovendien gaf 
de Darco-dochter weer blijk van haar klasse.

Op zondag had parcoursbouwer Louis Konickx een loodzware Grand Prix gebouwd. 
Slechts zes van 55 deelnemers kwamen zonder fouten rond. Mclain en Sapphire gingen 
zeer gezwind over de hindernissen. Een barrageplaats zat er net niet in. Sapphire liep iets 
te dicht tegen het tweede onderdeel van de driesprong en kreeg de logische fout. Door de 
scherpe chrono mocht de Amerikaan met het Belgische paard zich nog als achtste 
opstellen in de prijsuitreiking. Vanaf 1 juli supporteren we weer voor 'ons' springfenomeen, 
want dan start het machtige CSIO in Aken.

 
16/06/'08 Damocles en Baldato Van 't Merelsnest winnen in Amerika  
Afgelopen week stond al voor de tachtigste keer de Tryon Riding Club Horse Show op het 
programma. Daniel Geitner wist er onder andere met twee fokproducten van Stoeterij 't 
Merelsnest overwinningen in de wacht te slepen. Damocles Van 't Merelsnest (Vincenzo 
Van 't Merelsnest x Voltaire) won een 1.20m-rubriek, niet slecht voor een vijfjarige. Op 



vrijdag en zaterdag wist Geitner het 1.30m te winnen met de Voltaire-ruin Baldato Van 't 
Merelsnest. Baldato is de zoveelste succesvolle telg uit het kroostrijke nest van de 
overleden topmerrie Idjaz-C (Hedjaz x Cardinal xx).

06/06/'08 Wendelina vierde in 1.40m-proef CSN Moerzeke  
Wendelina Van 't Merelsnest (Darco x Hedjaz) sprong op de met regen overgoten 
donderdag naar een vierde stek in de laatste proef van de dag over 1.40m. Enkel in de 
barrage maakte ze een fout op de insprong van de dubbel. Slechts twee combinaties 
bleven dubbel foutloos. Yves Vanderhasselt won op de Korianderzoon Primeval Tornado. 
Aphrodite en Wilkie Van't Merelsnest sprongen eerder op de dag ook mooi rond. Eén fout 
in het basisparcours hield hen uit de barrage. De nationale proeven 1.20-1.40m worden 
verreden in het kader van de Cyclus voor jonge paarden. Ook in Hulsterlo stonden deze 
nationale proeven op het programma. Semiramis plaatste zich daar al zevende en elfde in 
de grote prijzen.
 

23/05/'08 Damocles, Darius en D'ushi van Vincenzo!  
Wij zijn wederom verheugd u enkele prachtige prestaties te kunnen meedelen van 
Vincenzo's nakomelingen.
* Damocles Van 't Merelsnest (Vincenzo x Voltaire) won de proef voor vijfjarige paarden in 
het Amerikaanse Aiken, SC, onder Daniel Geitner.
* Darius Van 't Hagenhof (Vincenzo x Heartbreaker) staat na vijf van tien wedstrijden 
tellend voor de Cyclus voor vijfjarige paarden op een gedeelde tiende plaats. Hij sprong 
vier keer foutloos over vijf omlopen. Enkel in Hulsterlo toucheerde hij één maal het hout. 
Ruiter van dienst is Nick Van Laer. Pieter Van Geel is de eigenaar van de bruine ruin die 
bij familie Camiel Van Bunder - Vioen het levenslicht zag.
* D'Ushi Van 't Hagenhof (Vincenzo x Wunderbar) is een ander fokproduct van familie 
Camiel Van Bunder - Vioen. De bruine ruin werd als vierjarige naar Holstein verkocht. Hij 
presteert er uitstekend onder Patricia Bremer. Bij de vier- tot zesjarige paarden presteerde 
hij afgelopen weken knap tijdens stijlproeven. Hij plaatste zich als derde en vierde in 
Dingerdonn en werd vijfde geklasseerd in Osdorf.

10/05/'08 Qarco sterk in Grote Prijzen Kentucky  
In Kentucky stond afgelopen weekend het eerste deel van de Kentucky Spring Horse 
Show op het programma. Qarco Van 't Merelsnest toonde er andermaal dat hij de Grote 
Prijzen met alle gemak de baas kan. Op donderdag bleef hij dubbel nul in de $30,000 
Hagyard Classes GP. Hij mocht zich als vierde opstellen tijdens de prijsuitreiking. Danielle 
Torano won met Marlo. Op zondag kwalificeerden Robin Sweely en haar Darco-ruin Qarco 
zich opnieuw voor het barrageparcours. Daarin werd één foutje genoteerd. Het bracht dit 
duo op de negende plaats in de Commonwealth Grand Prix. Margie Engle won met haar 
nieuw paard Pamina L. De $55,000 GP werd naar de indoorpiste verplaatst vanwege 
barre weersomstandigheden in het Kentucky Horse Park in Lexington.

 
07/04/'08 Sapphire wint Budweiser Invitational  
In Tampa heeft Sapphire alweer voor een stunt gezorgd. De merrie raakte zonder fouten 
over de finishlijn, al was dat geen sinecure. Tijdens haar basisomloop verstoorde een 
windhoos de proef. Sapphire sprong ongestoord verder tot de jury de bel luidde en ruiter 
Mclain Ward verzocht de piste te verlaten. Mensen ter plaatse getuigden dat de 
accommodatie en de hindernissen de ring uit vlogen. Na veertig minuten was het kwaad 



geschied en mocht Ward zijn ronde verderzetten. Sapphire was even machtig als voordien 
en werkte de laatste lijntjes feilloos af. In de barrage liep ze één tijdfout op, al stond dat 
puntje de overwinning niet in de weg. Sapphire komt op de erelijst van winnaars van deze 
zwaarste proef van het jaar in Florida. Vorig jaar moest ze enkel Beezie Madden en 
Authentic laten voorgaan. Mclain Ward zegt deelname aan de Wereldbekerfinale in 
Gothenburg af om Sapphire te sparen voor het belangrijke outdoorseizoen... Wordt 
vervolgd.
 

13/04/'08 Quinten-dochter 9e in Grand Prix Lummen  
Verona Van het Dingenshof is een tienjarige Quinten Van 't Merelsnest-dochter die het 
momenteel bijzonder goed doet onder Kevin Vermeulen. De bruine merrie werd in 
Lummen 7e in de Kleine Grote Prijs op zaterdag en zondag 9e in de Grote Prijs van CSI3* 
Lummen na alweer een nulronde op 1.50m. Enkele weken voordien had de merrie al een 
1.45m gewonnen tijdens de indoorwedstrijd in De Warre. Quinten begint zijn stempel te 
drukken in de fokkerij. Naast Verona liepen ook Victoire, Virage en Vivaldi Van 't 
Dingenshof 1.40-1.50m-proeven. Quinten staat ter dekking bij Harrie Reijnen in Weert. De 
laatste twee jaar dekt hij plus minus vijftig merries. 

03/03/'08 Vincenzo-zoon Damocles sterk in Florida  
Damocles Van 't Merelsnest (Vincenzo x Voltaire) eindigde al twee keer in het prijzengeld 
in de proeven voor vijfjarigen in Ocala, FL. Tijdens de eerste week van het Winter Circuit in 
Ocala plaatste hij zich als vierde in de uitslag en een week later werd hij derde. Damocles 
is een vijfjarige zoon van Vincenzo. Hij vertoont opvallend veel gelijkenissen met zijn 
'tante' Sapphire en tijdens zijn eerste competitiewedstrijden doet hij het beste verhopen. 
De Amerikaanse eigenares heeft de vosruin sinds enkele weken toevertrouwd aan de 
Grand Prix ruiter Daniel Geitner. Zoals blijkt, is de verstandhouding tussen ruiter en paard 
al optimaal.

Er is nog meer goed nieuws vanuit het afstammelingenfront. Vincenzo's zoon Elian Van de 
Durme doet het heel goed onder het zadel van Dirk De Permentier. Hij reed zondag 17 
februari een foutloze omloop bij de vierjarige paarden in Moerzeke. Maarten Pauwels 
werkte zijn omloop even feilloos af met Extreme Van den Ham. De jeugdige ruiter Michiel 
De Meyst heeft met zijn vierjarige Vincenzo-nakomeling Esprit nog maar zelden een balk 
naar beneden gehaald.
 

01/03/'08 Sapphire en Darco in de kijker  
Vincenzo's volle zus Sapphire (ex. Safari Van 't Merelsnest) doet weer van zich spreken. In 
de $40.000 KRR Enterprises Grand Prix op de nieuwe piste in Wellington spurtte de grote 
merrie naar de tweede plaats. Haar ruiter Mclain Ward ging zelfs nog niet voluit met nog 
zo veel belangrijke wedstrijden in het verschiet. Even later verkondigde de US Equestrian 
Federation in een persmededeling dat Sapphire en Authentic automatisch geplaatst zijn 
voor de short list van tien paarden die voor Amerika zullen deelnemen aan de eerste vijf 
wedstrijden van de Super League. Uit die kern van tien paarden kiest bondscoach George 
Morris in juli de beste vijf die mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Hong Kong. 
Sapphire moet nu niet meer deelnemen aan de USEF Trials die uitsluitsel geven over 
welke andere acht Amerikanen naar de Super League mogen. In de $75.000Palm Beach 
Post GP op 22 februari zat er nog een zesde plaats in voor Sapphire en Mclain Ward, 
ondanks één springfout.



Sapphire is door het vakblad Chronicle of the Horse tevens uitgeroepen tot beste 
springpaard van het voorbije jaar in Amerika. Mede door haar uitzondelijke prestaties in 
2007, werd haar vader Darco de nummer 1 springpaardenleverancier in de Verenigde 
Staten. Darco is trouwens ook de nummer 1 van de wereld als het om vererving van 
springgenen gaat. Darco had in 2007 drie Merelsnest-ijzers in het vuur om zijn 
leidersplaats te in te nemen. Sapphire (ex. Safari Van 't Mv. Darco), Qarco Van 't 
Merelsnest (v. Darco) en Semiramis Van 't Merelsnest (v. Darco) sprokkelden punten voor 
de wereldranglijst. Sapphire was zelfs de beste Darco-nakomeling ter wereld. Ze behoort 
al vijf jaar op rij tot de beste springpaarden ter wereld en sloot vorig jaar af als nummer 21.
 

08/01/'08 Vincenzo ter dekking in Ierland  
Een internationale transportfirma haalde afgelopen nacht onze BWP-goedgekeurde 
dekhengst Vincenzo Van 't Merelsnest op. Als alles goed gaat, komt de zoon van Darco 
morgenvroeg 9 januari aan op de plaats van bestemming in Ierland. Vincenzo blijft in 
eigendom van Stoeterij 't Merelsnest, maar wordt uitgebaat door Bridge House Stud 
Ireland. De nieuwe ruiter wordt Paul O'Shea, een Ier die een vaste plaats in de top 
driehonderd van de wereldranglijst heeft en begin mei de Grote Prijs van CSI*** Lummen 
won.

Voor de fokkers in België blijft vers sperma beschikbaar. Via betrouwbare 
transportbedrijven zal het zaad snel op het Europese vasteland terechtkomen. De fokkers 
die met Vincenzo hebben gedekt zullen het beamen, zijn zaad is van uiterst goede 
kwaliteit. We kunnen ook melden dat Bridge House Stud over de nodige ervaring, kennis 
en materialen beschikt om alles perfect te laten verlopen. Vincenzo Van 't Merelsnest 
wordt volgende zomer tien jaar oud en start een nieuw leven in Ierland. De zoon van 's 
wereld's nummer één Darco is niet verkocht, maar komt ter dekking te staan op Bridge 
House Stud, één van de grootste dekstations voor springhengsten in Ierland. De Ierse 
uitbaters vielen voor Vincenzo's springcapaciteiten, zijn model en zijn afstammelingen. 
Uiteraard wierp ook zijn stamboekpapier gewicht in de schaal. Paul O'Shea testte 
Vincenzo grondig uit en kon achteraf geen kwaad woord spreken.

Vincenzo is een zoon van Darco, de nummer één van de wereldranglijst voor 
springverervers en langsmoederszijde staat Idjaz-C op zijn papier. Deze Hedjaz-dochter 
schonk tot nog toe het leven aan drie grand prixpaarden en vijf paarden die 1.40m en 
meer sprongen. Idjaz-C en de voltallige Chiquita-stam staat in het BWP-stamboek en ver 
daarbuiten gekend als een ijzersterke springstam die bij Stoeterij 't Merelsnest werd 
grootgemaakt.

Vincenzo is de volle broer van Sapphire, Olympisch kampioen onder Mclain Ward met het 
Amerikaanse team in Athene 2004. Sapphire's palmares spreekt tot de verbeelding van 
ieder paardenkenner. Toch mag ook gezegd dat Vincenzo het lang niet slecht heeft 
gedaan in de sport. De gehele cyclus voor jonge paarden, van zijn vier tot zeven jaar, 
werkte hij mooi af. Hij bleef tot het einde concurreren met de beste andere hengsten van 
zijn leeftijd. Op het einde van zijn jonge jaren bevestigde hij door derde te eindigen in de 
finale van de cyclus voor zevenjarige paarden in Gesves. Ruiter Grant Wilson (NZL) gaf 
nadien de teugels over aan Luciana Camargo (BRA). Deze amazone die bij Jos Lansink 
reed, bracht Vincenzo op 1.40m-niveau. Tijdens dat jaar verscheen onze hengst weinig in 
de springpiste. We onthouden wel een zesde plaats in het 1.40m te Kasterlee en mooie 
omlopen op de internationale wedstrijden van Hasselt en Lummen. Onder Björn Van 
Bunder en Tim Reygaerts sprong Vincenzo nog enkele klasseringen bijeen in het 
afgelopen winterseizoen. Tijdens het dekseizoen bleven beide ruiters hem enkel thuis 



trainen. Toen de beslissing werd genomen om Vincenzo naar Ierland te laten vertrekken, 
wouden we geen risico's meer nemen en enkel thuis blijven rijden. Vincenzo's lot ligt 
voortaan in professionele handen.

Hoewel Vincenzo geen kudde merries heeft gedekt, zijn uit de eerste jaargangen toch al 
opvallende paarden geboren. Jo Cornelis heeft een echte springer in huis met de vijfjarige 
Vincento (Vincenzo x Lemmod). Onder zoon Luc springt de vosruin machtig momenteel 
machtig over parcoursen van 1m. In het LRV tonen meerdere vierjarige producten 
momenteel hun springcapaciteiten. Elian Van de Durme (fokker Erik Vercauteren) van Dirk 
De Permentier won wedstrijden vrijspringen. Bij Stoeterij 't Merelsnest verlieten het 
afgelopen jaar vier kinderen van Vincenzo de stal. Röntgenologisch waren ze stuk voor 
stuk in orde. Damocles Van 't Merelsnest verovert momenteel de harten in Amerika. De 
eigenares heeft het over een makkelijk te rijden paard met alle vermogen, een goede 
techniek en luxueuze galoppade. In Mechelen hoorde ik vertellen dat de Oostenrijkse 
eigenaars van D'ushi Van 't Hagenhof (fokker Camiel Van Bunder) laaiend enthousiast zijn 
over hun aankoop. De meeste nakomelingen vertrokken naar het buitenland. Ze werden 
verkocht naar springstallen in Spanje, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk, Amerika, 
Nederland,... Ik kan moeilijk alle tevreden eigenaars/fokkers/ruiters vermelden, mijn 
excuses.

 
06/01/'08 Equito Van 't Merelsnest naar veilingvoorzitter Fences  
Het is al iets te laat, maar graag willen we u dit bericht nog melden: De 3-jarige hengst 
Equito Van 't Merelsnest werd in november geveild tijdens "Le Marché", een veiling onder 
de vlag van Fences. Equito werd iets te laat opgemerkt door het selectiecommité en kon 
daarom niet meer geveild worden op de eliteveiling van Fences. Toch werden de 
kwaliteiten van deze jonge Clinton-zoon in Bois-Le-Roi gesmaakt. Veilingvoorzitter Arnaud 
Evain zelf deed het laatste bod op €33.000 en haalde daarmee de chique bruine in huis. 
Equito bleef dus in Frankrijk en liet het tweede hoogste bedrag achter zijn naam noteren.
Equito is een knappe zoon van de even mooie merrie Artemis Van 't Merelsnest (Voltaire x 
Hedjaz). Deze hengst kwam niet op de BWP-hengstenkeuring omdat hij het veulenmodel 
niet snel genoeg kwijtraakte. Intussen is hij hard veranderd. We zijn er zeker van dat 
Equito als hengst kansen mag krijgen. Uit Artemis staat op onze stoeterij nog een 
vierjarige Darco-dochter met heel veel kwaliteit.

30/10/'07 Aphrodite Van 't Merelsnest in opmars  
De laatste weken is Aphrodite (Voltaire x Darco x J'attack) heel sterk aan het springen. 
Tijdens de Audi Equestrian Masters in Brussel sprong ze met Björn naar het podium van 
de GL 1.30m-finale. Twee weken later sprong ze zich twee keer in het prijzengeld tijdens 
de 1.30m-proeven in Strazeele, Frankrijk (CSI**). Aphrodite gaf drie veulens vooraleer ze 
in de sport kwam, hetgeen sowieso een achterstond in de sport met zich meebrengt. Maar 
tijdens de buitenconcoursen werkte Aphrodite een groot deel van die achterstand weg.

Het eerste veulen van Aphrodite heeft intussen ook al van zich laten horen. Damocles Van 
't Merelsnest (v. Vincenzo Van 't Merelsnest) vertrok verleden winter naar een 
Amerikaanse springstal en liep in september zijn eerste parcours. Het goede nieuws is dat 
Damocles die proef (1.00m) dadelijk op zijn naam schreef! Niet slecht voor een vierjarige. 
De eigenares liet ons al weten uiterst verheugd te zijn met de aankoop. Aphrodites tweede 
veulen Ester Van 't Merelsnest (v. Vincenzo Van 't Merelsnest) werd verkocht naar 
Zwitserland en deed het ginds zeer goed bij de vierjarigen.
 



30/10/'07 Afstammeling van Quinten geveild voor €73.000  
Camille, een vijfjarige BWP-merrie (Quinten Van 't Merelsnest x Nougat x Major de la 
Cour), is tijdens de Dutch Sport Horse Sales veiling bij Den Ijzeren Man voor €73.000 
verkocht. De merrie verhuist naar een Belgische springstal.

09/09/'07 Semiramis en Björn winnen Gouden Laars 1.40m Young Riders  
In Moorsele kon Semiramis Van 't Merelsnest het 1.40m-parcours goed de baas, al tikte ze 
één balkje uit de lepels. Toch waren vier strafpunten en een scherpe chrono voldoende om 
de eindwinst veilig te stellen. In het totaalklassement van junioren en young riders wist 
slechts één ruiter een beter resultaat te noteren. Lander De Bruyn won op Idefix, een 
kunstje dat hij eerder in Brugge ook al flikte. In totaal kwamen 35 ruiters aan de start, maar 
slechts één haalde zonder springfouten de eindmeet.
 

20/08/'07 Quarco in de prijzen te Valkenswaard  
Qarco Van 't Merelsnest en Robin Sweely sprongen enkele mooie ereplaatsen bijeen op 
het Horse Festival in Valkenswaard. In de tuin van Jan Tops eindigden ze zevende en 
derde in de 1.40m proeven.

31/07/'07 Quarco, Bartoli en Baldato presteren op Amerikaanse bodem  
Op zondag 22 juli werd Quarco Van 't Merelsnest tweede in de $40.000 Grand Prix in 
Culpeper onder zijn Amerikaanse amazone Robin Sweely. Baldato Van 't Merelsnest won 
hetzelfde weekend de proef voor zesjarige paarden op de Biltmore Summer Classic in 
Asheville, NC. Het volgende weekend deed de zoon van Voltaire de overwinning nog eens 
over. Hij won verder nog een proef 1.20m onder zijn berijder Jack Hardin-Towell. Ook 
Bartoli Van 't Merelsnest (Darco x Lys De Darmen) sprong enkele ereplaatsen bijeen op 
niveau 1.20m.
 

20/07/'07 Zesjarige Baldato V't Merelsnest geklasseerd in 1.35m  
De Amerikaanse Andrea King heeft zich de aankoop van enkele jonge producten van 
Stoeterij 't Merelsnest nog niet beklaagd. De pas zesjarige Baldato Van 't Merelsnest 
(Voltaire x Hedjaz) sprong in Tryon met gemak door zijn eerste 1.35m parcoursen onder 
Jack Hardin Towell. Hij plaatste zich twee keer in het prijzengeld (7e en 8e). Ook Bartoli 
(Darco x Lys De Darmen) bleef meestal zonder fouten in de proeven 1.20m.

20/06/'07 Wendelina geeft visitekaartje af in Duisburg  
Wendelina Van 't Merelsnest heeft op de nationale jumping van Duisburg afgelopen 
weekend geen enkele fout gemaakt. Op zaterdag sprong de volle zus van Sapphire en 
Quarco V't Merelsnest foutloos over het parcours van 1.30m. Ook Wilkie Van 't Merelsnest 
werkte de omloop zonder fouten af en behaalde een volgprijs. Björns derde troef in 
Duisburg, Semiramis legde in hoogste proef op zaterdag (1.40m) ook al een foutloos 
basisparcours af. Onder hoge snelheid in de barrage lijkt de vermogende Darco-dochter 
nog wat onwennig. Door drie fouten in de barrage waren de kansen op een hoge 
eindklassering definitief verloren.
Aan de kleine grote prijs (1.40m) op zondag had het deelnemersveld een vette kluif. Van 
de veertig starters konden maar zes paarden de klus feilloos klaren. Corten, Lejeune, 
Demeersman, Postelmans, Motmans en ... Björn Van Bunder haalden de barrage. In de 



barrage zweefde Wendelina nogmaals gezwind door het parcours. De pas achtjarige 
donkerbruine merrie mocht zich na het 1.45m-hoge barrageparcours als vijfde opstellen in 
de prijsuitreiking. Stefan Corten en Cartoon Z wonnen deze proef in het sportcentrum van 
Defensie.

02/06/'07 Sapphire wint in Devon  
Sapphire heeft haar ruiter Mclain Ward wederom aan een overwinning van formaat 
geholpen. In Devon was het kampioenenpaar de enige dubbel foutloze combinatie. De 
overwinnig in de Budweiser Grand Prix of Devon bracht Ward $22,500 op.
 

01/05/'07 Lummen: Semiramis 8e in Grote Prijs 1.50m  
Semiramis Van 't Merelsnest en ruiter Björn Van Bunder leverden zondag in Lummen een 
internationale prestatie van formaat. In een zware Grand Prix (1.50m) bleef het duo knap 
foutloos. Slechts negen van de zeventig starters keerden terug voor de barrage. 
Semiramis sprong even sterk door het barrageparcours. Door een lichte fout op de 
allerlaatste barragehindernis finishte het duo op de achtste stek. De Ier Paul O'shea won, 
Christian Weier uit Luxemburg bezette plaats twee en Daniel Deusser eindigde derde.

01/05/'07 Afstammelingen van Vincenzo bekoren in Broechem  
Enkele vierjarige nakomelingen van Vincenzo Van 't Merelsnest liepen in Broechem 
afgelopen weekend hun eerste parcoursen op de groene weides. Eén van hen, Darius Van 
't Hagenhof (Vincenzo x Wunderbar) sprong dubbel foutloos. Dream en Delta Van 't 
Merelsnest kregen onder resp. Tim Reygaerts en Sofie Van Bunder in iedere omloop één 
foutje. Deze twee chique zwarte merries toonden alvast veel kwaliteiten op de sprong. 
Domingo (Vincenzo x Capital, fokker Hervé Baert) noteerde vier strafpunten over twee 
omlopen en bekoorde menig paardenkenner.
 

20/04/'07 Sapphire wint eerste ronde WB-finale in Las Vegas  
In een kampioenschap mag men nooit te vroeg victorie kraaien, maar in Las Vegas wisten 
Sapphire en Mclain Ward alvast de rest van het deelnemersveld te kloppen. In de 
Amerikaanse gokstad Las Vegas maakte Mclain twee extreem korte wendingen en reed 
verder een vlekkeloos jachtparcours. Markus Beerbaum finishte tweede op Leena en 
Marcus Ehning wist derde te eindigen. Steve Guerdat, Alois Pollmann-Schweckhorst en 
Christiaan Ahlmann vervolledigden de top zes van de tussenstand na één ronde. Morgen 
staat een Barema A met herkansing op het programma. Zondag is de finale open voor de 
beste combinaties van de twee eerste dagen.
UPDATE:
Sapphire is uiteindelijk achtste geëindigd in het totale klassement van de Wereldbeker. 
"Op de finaledag was het geluk niet aan de zijde van paard en ruiter", aldus Mclain Ward.
 

16/04/'07 Lummen: Semiramis verdienstelijk in Grote Prijs 1.50m  
Tijdens het eerste weekend van de Spring Tour in Lummen, eindigden Björn Van Bunder 
en Semiramis Van 't Merelsnest in de middenmoot van de Grote Prijs. Onder een 
stralende zon en op de immense graspiste van Peter Postelmans kwamen 88 combinaties 
aan de start van het hoofdnummer op zondagnamiddag. Een springfout op de laatste 
sprong van het parcours van 1.50m en één tijdfout maakten een totaal van vijf strafpunten. 
Dit resultaat was zonder twijfel een mooie afsluiter van een geslaagd concours. De 



buitenlanders domineerden de Grote Prijs. Werner Muff uit Zwitserland (Plot Blue) en de 
Brit James Davenport (For Fun) deelden uiteindelijk de winst na een spannende barrage.
 

14/04/'07 Lummen: Wendelina achtste in grote tour  
Dat Wendelina Van 't Merelsnest over een groot springvermogen beschikt, heeft ze 
nogmaals bewezen op de uitgestrekte Lummense vlaktes. Op de nieuwste piste in Peter 
Postelmans' tuin sprong de Darco-dochter onder Björn Van Bunder foutloos naar een 
zevende plaats in de grote tour op zaterdag. Deze volle zus van Vincenzo, Sapphire en 
Quarco sprong vrijdag ook foutloos in de proef 1.35m waardoor Björn en Wendelina 
achtste eindigden. Semiramis Van 't Merelsnest toonde zich op zaterdag klaar voor de 
Grote Prijs. In een 1.35m-proef op de grote piste sprong ze knap foutloos en behaalde 
tevens nog een verre volgprijs.

15/04/'07 Afstammelingen van Quinten presteren sterk  
In de kleine Grote Prijs van week één tijdens de Spring Tour in Lummen in Victoire Van 't 
Dingenshof (v. Quinten Van 't Merelsnest) zesde geëindigd. Onder Kevin Vermeulen, de 
stalruiter van Peter Postelmans, sprong de negenjarige ruin dubbel nul door het zware 
parcours op de derbypiste. In de Toscane Tour in Arezzo sprong Vivaldo Van 't Dingenshof 
(v. Quinten Van 't Merelsnest) regelmatig in de prijzen tijdens 1.40m proeven. Zijn meest 
opvallende resultaat was een derde plaats in de proef 1.45m onder Armin Schäfer Jun. 
Enkele andere nakomelingen van Quinten Van 't Merelsnest vertrokken voor de sport naar 
het buitenland. Quinten staat ter dekking bij Harry Reijnen in Weert en kent door het 
succes van zijn nakomelingen een heropleving van het aantal dekkingen.
UPDATE:
Verona Van 't Dingenshof (v. Quinten Van 't Merelsnest) eindigde in de Kleine Grote Prijs 
CSI*** Lummen vijftiende na een foutloos basisparcours.

 
10/02/'07 Sapphire tweede in WEF-sluitstuk  
Sapphire blijft in een opmerkelijk goede vorm vertoeven. Tijdens de Budweiser Invitational, 
de afsluitende proef van het Winter Equestrian Festival in Tampa, moest de vosse merrie 
alleen voor Beezie Madden op Authentic de duimen leggen. Sapphire reed dubbel foutloos 
en klokte een snelle tijd. Beezie Madden reed haar barrageparcours een fractie sneller en 
haalde de overwinning mee naar huis. De volgende afspraak voor Mclain Ward en zijn 
paradepaard Sapphire is de Wereldbekerfinale in Las Vegas. Benieuwd hoe de 
omschakeling van de grote grasvelden naar de kleine indoorring van Las Vegas zal 
verlopen...
 

20/03/'07 Sapphire onverslaanbaar  
Sapphire heeft nogmaals bewezen tot het elitekransje van de beste springpaarden ter 
wereld te behoren. In Wellington, Florida won ze afgelopen zaterdag de laatste Grote Prijs 
van het Winter Equestrian Festival 2007. Het betrof de eerste manche van de Global 
Champions Tour 2007 die voor 300,000 euro in Palm Beach werd verreden. Sapphire won 
in één klap 100,000 euro en bezorgde haar ruiter $50,000 als tweede regelmatigste ruiter 
over het afgelopen zeven weken durende circuit in Florida. De proef werd gesponsord 
door CN Worldwide en was de duurst betaalde springproef ooit verreden in Amerika. 
Ruiter Mclain Ward klopte de Canadese Frankie Chesler. Danielle Torano nam plaats drie 
in beslag door Vancouver d'Auvrey foutloos door de twee manches en de barrage te 



loodsen. Vancouvers grootmoeder is een ander fokproduct dat in de tuin van Walter Van 
Bunder en Gerda Stoop het levenslicht zag.
Sapphire was vorige week ook achtste in de $150,000 Wereldbekerproef en bleef dubbel 
nul in de landenprijs. Nog een week vroeger won ze een andere Wereldbekerproef door 
Schuyler Riley en Mario Deslauriers te verslaan.

Sapphire wint wereldbekerwedstrijd in Wellington. De Amerikaan Mclain Ward verkeerde 
afgelopen weekend in uitzonderlijk goede vorm op het Winter Equestrian Festival in 
Florida. Met ons fokproduct Sapphire won de New Yorker de $75,000 Idle Dice Classic 
Grand Prix. Op donderdag bleef hij ook met zijn Selle Francais Larioso ongeslagen. 
Zondag klopte Sapphire na barrage met negen Schuyler Riley op Ilian en Mario 
Deslauriers op Paradigm (BWP) in de hoofdrubriek van week vijf. Door de overwinning 
klimt ruiter Mclain Ward naar de top van de Oost-Amerikaanse wereldbekerliga.

Op het programma van ons fokproduct staan de Budweiser Invitational in Tampa, de 
Wereldbekerfinale in Las Vegas en een tour in Europa... Wordt vervolgd...

10/03/'07 Semiramis derde in Moerzeke  
Semiramis is derde geëindigd in het eindklassement van de grote prijs AAD in Moerzeke. 
Vier keer op rij wist de merrie foutloos door het basisparcours te springen. Enkel in de 
finale ging er na een kleine onregelmatigheid één balk tegen de grond. Semiramis wist de 
voorbije jaren al eens vijfde en vierde te eindigen in hetzelfde criterium 1.30m. Haar 
dochter Wilkie Van 't Merelsnest eindigde zevende.

10/02/'07 Vincenzo in goede doen  
Onze BWP-dekhengst Vincenzo Van 't Merelsnest sprong de hengstenproef 1.25-1.30m in 
Gesves tijdens de Selections Show dubbel foutloos onder Tim Reygaerts. Ook op de LRV-
wedstrijd van Moerbeke sprong de hengst met gemak over het parcours in de Klasse 
Zwaar. Oost-Vlaams LRV-kampioen Tim Reygaerts reed de hengst ook hier zonder 
hindernisfouten over de eindstreep, één strafpunt voor tijdsoverschreiding hield de 
combinatie uit de barrage. Omdat slechts drie andere ruiters zich konden plaatsen voor die 
barrage, finishte Vincenzo finaal op rang vier. Na de winterpauze hadden Tim en Vincenzo 
enkele dagen voordien ook al foutloos gesprongen in Moorsele waar de hoogste proef 
tegenwoordig op een hoogte van 1.30m staat. In december liep Vincenzo dubbel foutloos 
in een 1.25m proef te Moorsele.
 

05/02/'07 Merries van 't Merelsnest sterk in Moerzeke  
Wendelina en Semiramis Van 't Merelsnest staan bijzonder goed geklasseerd in de 
tussenstand van het wintercriterium in Manege 't Overdijk. Parcoursbouwer Eddy 
Geysemans ziet al de hele winter zijn peren met het verschrikkelijk grote en sterke 
deelnemersveld. Het 'op papier 1.30m hoge' parcours wordt iedere maand flink aan de 
maat en bijzonder technisch gebouwd. Toch slagen er iedere keer een vijftiental 
combinaties in, zich te plaatsen voor de barrage. Björn Van Bunder haalde na vier 
manches één keer de herkansing met Wilkie (Nabab De Reve x Darco), drie maal met 
Wendelina (Darco x Hedjaz) en vier keer met Semiramis (Darco x J'Attack). In de februari 
manche bleef Wendelina wederom in de barrage foutloos waardoor ze op plaats zeven 
belandde. Semiramis sprong op hoge snelheid de achterste balk van een oxer af. In de 
tussenstand vlak voor de finale (zondagavond 4 maart) staat Björn vijfde met Wendelina, 



zevende met Semiramis en dertiende met Wilkie. Tim Van Den Broeck voert het 
klassement aan, voor Wilm Vermeir op plaats twee en drie.

18/12/'06 Wendelina Van 't Merelsnest derde in 1.30m-proeven GHT  
De jonge Wendelina Van 't Merelsnest heeft duidelijk de juiste vorm te pakken. Tijdens de 
decembermanche van de Golden Horse Trophy in manege Heikant, sprong de dochter 
van Darco twee keer dubbel foutloos. Op vrijdag belandde ruiter Björn Van Bunder op de 
tiende stek en zaterdag finishte het duo achtste in de rangschikking. Uiteindelijk mocht 
Björn in het criterium over de twee dagen de derde prijs in ontvangst nemen. Wendelina 
vertoeft de laatste tijd in een uitstekende vorm. Deze volle zus van Sapphire werd zevende 
in de eerste manche van het wintercriterium 1.30m te Moerzeke. Ze sprong ook foutloos 
over het 1.30m-parcours in de Novembereditie van de GHT. Ze eindigde ook vierde in het 
Azelhof en sprong foutloos in Moorsele...
Ook de andere zevenjarige merrie van Stoeterij 't Merelsnest, Wilkie liet van zich horen. 
Björn en de dochter van Nabab De Reve plaatsten zich op rang vijf in de 1.30m tijdens de 
tweede manche van het wintercriterium in Moerzeke. De vosse merrie bleef ook foutloos in 
Moorsele en tijdens de 1.30m proef van Jumping Heikant. Tijdens de 1.30m reeksen van 
de Golden Horse Trophy noteerden we het resultaat van vier strafpunten.

04/12/'06 Mclain Ward & Sapphire kampioen van Amerika  
Mclain Ward had Sapphire een maandje rust gegund vooraleer de allerlaatste opdracht 
van het jaar van start ging. In Wellington, Florida sprongen de Amerikaanse ruiters 
afgelopen voor de Rolex USEF National Championship Title tijdens Phase I op vrijdag en 
Phase II op zondag. Vrijdag finishte Sapphire tweede nadat ze in de barrage een foutje 
kreeg op de achterste balk van het B-element van de dubbelsprong. Enkel de Belg Eric 
Flameng bleef foutloos en daardoor verzamelde hij in één klap een hele hoop punten voor 
de Wereldbeker. Op zondag waren er dan geen WB-punten te verdienen, het prijzengeld 
lag wel dubbel zo hoog als vrijdag. De ruiters verdeelden $100,000 en de winnaar van het 
totaal klassement won een Rolex ter waarde van $25,000. Sapphire klaarde de klus dit 
maal wel dubbel foutloos. Mclain stuurde de Darco-dochter uitzonderlijk snel rond maar 
kwam één tiende van een seconde te kort om Margie Engle van de dagwinst te houden. 
De twee tweede plaatsen verzekerden Mclain wel van de kampioenschapstitel. Mclain 
omschreef Sapphire in een interview als een echt kampioenschapspaard hetgeen bij deze 
bevestigd is.

05/11/'06 Demona V't Merelsnest nationaal kampioen BWP-prijskamp  
Demona Van 't Merelsnest, een dochter van Voltaire uit Withney Van 't Merelsnest (Ahorn 
Z & Sapphire) won de reeks "driejarige merries" op de nationale BWP-merrieprijskamp in 
Oud-Heverlee. In Brabant werd de grote bruine ook al provinciaal dagkampioen. Demona 
is in eigendom van Kurt Asselberghs. Demona's moeder Withney is een dochter van 
Sapphire. Withney werd deze zomer verkocht naar één van de grootste fokkerijen in Zuid-
Afrika voor sport en fokkerij.
 

22/10/'06 Qarco V't Merelsnest zevende in World Cup Capital Challenge  
Amerikaanse amazone Robin Sweely heeft met Qarco (Darco x Hedjaz) al mooie 
klasseringen afgedwongen in Grand Prix dit jaar. Gisteren haalde het duo de barrage 
tijdens de Wereldbekerproef in Harrisburg (USA). In de jump-off ging één balkje tegen de 
grond waardoor de Darco-zoon zevende werd, maar toch Wereldbekerpunten sprokkelde.



Sapphire is pas terug in Amerika en werd dadelijk 5e na één punt voor tijdsoverschreiding 
tijdens de $80,000 New Albany Grand Prix. In de indoorarena van de Capital Challenge 
plaatste ze zich derde in de grote tour op donderdag.

17/09/'06 Sapphire behoudt wereldvorm  
Sapphire blijft zich bewijzen op de allerzwaarste wedstrijden ter wereld. Twee weken na de 
WEG in Aken stond voor het Amerikaanse topteam alweer een loodzware klus te wachten 
in Barcelona. Tijdens de finale van de Super League landencompetitie wouden de 
Amerikanen de leidende Duitsers het vuur aan de schenen leggen. Maar na de gemiste 
kans op WK-goud in Aken nam het Duitse viertal wraak door de finale en het 
eindklassement van het duurste landencriterium te winnen. Amerika werd derde na twee 
manches door weeral een dubbel foutloze prestatie van Sapphire. Haar berijder Mclain 
Ward noteerde het beste resultaat voor Amerika en slechts één van de vier dubbel foutloze 
prestaties gereden in deze proef. In de Grote Prijs van Barcelona stond Sapphire aan de 
leiding na de eerste manche, maar ze verloor haar goede uitgangspositie door twee 
foutjes in de tweede manche. Deze tiende stek was toch zeker nog het vermelden waard.

16/09/'06 Demona Van 't Merelsnest provinciaal dagkampioen  
Demona Van 't Merelsnest, een dochter van Voltaire uit Withney Van 't Merelsnest (Ahorn 
Z & Sapphire) won in de provincie Brabant van eigenaar Kurt Asselberghs haar reeks op 
de BWP-merriekeuring. Uit alle winnaars werd deze kleindochter van Sapphire tevens 
bekroond als dagkampioene. Eind oktober zal deze driejarige deelnemen aan het 
nationaal kampioenschap in Oud-Heverlee.
 

04/09/'06 Qarco en Romulus ijzersterk in New York  
Qarco Van 't Merelsnest kreeg geen tijd om zijn vliegreis te verteren. Op woensdag vloog 
de ruin terug naar thuisbasis USA na een succesvolle zomertour in Cannes, Monaco, La 
Coruna en Valkenswaard. Sapphires volle broer, Qarco Van ’t Merelsnest sprong onder 
Robin Sweely naar de vierde stek in de $150,000 Grand Prix van Southampton, New York. 
Deze grote prijs wordt beschouwd als de zwaarste Amerikaanse outdoor competitie van 
het jaar. De ruin van Darco noteerde enkel één tijdfout op zijn strafblad. Slechts drie ruiters 
(Kappler, Kursinski en Hough) sprongen foutloos en Sweely noteerde één tijdfout. Alle 
andere internationals kregen twee balken of meer op hun conto.

02/09/'06 Sapphire zilver met team en 7e individueel in WK Aken 2006  
De voorbije week kon je er gewoon niet naast kijken. De Akense Soers verwelkomde de 
ganse wereldtop van zeven paardensportdisciplines. Donderdag werden de medailles 
verdeeld voor de landencompetitie van het Wereldkampioenschap jumping. Na drie dagen 
springen wist gastland Duitsland haar favorietenrol niet waar te maken. Nederland en 
Amerika wonnen goud en zilver voor de Duitsers. Mclain Ward piloteerde Sapphire in het 
jachtparcours op de openingsdag naar de vierde plaats op meer dan 100 deelnemers. 
Woensdag noteerden we één foutje maar donderdag sprong Sapphire (ex. Safari Van 't 
Merelsnest) haar vertrouwde nulronde. Gedurende het hele WK moesten de paarden 
huizenhoge hindernissen overwinnen. De parcoursen waren nooit zo moeilijk en 
bovendien speelde visueel bedrog sommige paarden parten. Op zaterdagochtend 
verspeelde Mclain Ward zijn kans om in de final four te eindigen. De Amerikaan kreeg 
twee fouten in eenzelfde lijn wat resulteerde in een ongewone acht strafpunten. Hij zette 



deze situatie knap recht door de laatste finaleproef zonder fouten te klaren. Uiteindelijk 
werd de combinatie zevende. De Belg Jos Lansink won het WK door ook tijdens de final 
four, paardenwissel, alle parcoursen foutloos te springen.
 

29/07/'06 Baldato Van 't Merelsnest wint vijfjarigen in Lexington  
Tijdens het eerste weekend van de Lexington Summer Horse Shows heeft Aaron Vale met 
de op Stoeterij 't Merelsnest gefokte zoon van Voltaire, Baldato, de proef voor vijfjarigen 
gewonnen. De combinatie sprong foutloos over het basisparcours en de barrage. Bartoli 
Van 't Merelsnest (Darco) uit Maureen Van 't Merelsnest werd eveneens onder Vale vijfde 
in dezelfde proef.

10/07/'06 Uitslagen weekend 6-9 juli 2006  
Tijdens de I love New York horse show in Lake Placid plaatste Sapphire zich tweede in de 
Grote Prijs onder Mclain Ward. Sapphire werd ook nog eens vierde en negende in de 
nevenproeven.
In Culpeper (Virginia) eindigde Romulus (Voltiare x Lys De Darmen) vierde onder Aaron 
Vale in een Level 8 Jumper class.

In België was jumping Hulsterlo de uitvalsbasis voor de nationale top. In de Grote Prijs 
kreeg Semiramis één foutje op de voorlaatste hindernis. Semiramis lijkt na haar derde 
plaats in Duisburg de goede vorm behouden te hebben. 20-23 juli springt de merrie voor 
de derde maal mee tijdens het BK voor Young Riders onder Björn Van Bunder. De 
combinatie eindigde al twee keer vijfde in dit kampioenschap!

04/07/'06 Net niet voor Stoeterij 't Merelsnest op CSIO Lummen  
Tijdens het eerste weekend van juli streden 130 zevenjarigen voor de titel "Belgisch 
Kampioen 2006". Uiteindelijk sprongen Wilkie en Wendelina Van 't Merelsnest 9 
strafpunten bijeen over twee qualificatieproeven. Eén tijdpuntje te veel bleek uiteindelijk, 
want de achtpunters mochten naar de finale op zondag. Ook in de troosting sprongen 
Wendelina en Wilkie Van 't Merelsnest mooi foutloos over het parcours.

Ook in de Kleine Grote Prijs van Lummen was het net niet voor Vincenzo Van 't 
Merelsnest. De bruine hengst kreeg één foutje op de natuursprong, waardoor Luciana 
Camargo niet terug mocht komen in de barrage.

19/06/'06 Qarco sterk in Global Champions Tour  
Qarco Van 't Merelsnest eindigde 12e in de Grand Prix de Cannes (Fra) onder de 
Amerikaanse Robin Sweely. In de eerste omloop over 1.60m kreeg de combinatie slechts 
één puntje voor tijdsoverschreiding. Eén balkje ging in de tweede manche naar beneden 
wat resulteerde in een twaalfde stek. De Global Champions Tour is het duurste 
jumpingcriterium ter wereld. Jan Tops nam hiervoor het initiatief en na Palm Beach, 
Cannes en Monaco springen de "champions" nog tot september in Estoril (Spa), 
Valkenswaard (Ned) en in Lanaken (Bel).
Tijdens de derde GCT manche in Monaco noteerde Qarco vier strafpunten in de eerste 
manche. De beste achttien kwamen terug voor de tweede ronde, Qarco eindigde 
jammerlijk negentiende. Toch een sterke prestatie van deze dertienjarige Darcozoon die 
op donderdag al foutloos wist te blijven in de Grote Tour 1.55m (9e plaats).
 



19/06/'06 Klasseringen in Duisburg en Flémalle  
Eind juni vindt traditioneel Jumping Duisburg plaats. Ook dit jaar streden heel wat bekende 
namen in zomerse temperaturen. Zondagochtend stond een moeilijke 1.30m proef op het 
programma. Björn en Semiramis Van 't Merelsnest (Darco x J'Attack) gingen als vijfde 
combinatie van start en klaarden de klus foutloos. Het duurde nog tot de veertigste 
combinatie vooraleer een barrage verzekerd was! Ook de jonge en talentrijke Wendelina 
trad onder Björn aan in deze proef. Eén foutje hield Björn van een tweede troef in de 
barrage. Wendelina (Darco x Hedjaz) finishte verdienstelijk twaalfde. Na een foutloze en 
snelle barrage klasseerde de ervaren Semiramis zich als derde na winnaar Philippe 
Lejeune en Johan Goen.

Eén week later vond in Flémalle nabij Luik de klassieke cyclus plaats. Bij de zevenjarigen 
sprong Wilkie Van 't Merelsnest een knap parcours maar tikte de achterste balk uit de 
lepels op hindernis acht. Slechts vijf combinaties bleven foutloos over het parcours van 
1.35m. Wilkie (Nabab de Reve x Darco) eindigde zevende.

Vanaf donderdag 29 juni vindt in Lummen de jaarlijkse CSIO en het Belgisch 
Kampioenschap voor 7-jarigen plaats. Zowel Wilkie als Wendelina springen in het BK 
onder Björn Van Bunder, Vincenzo Van 't Merelsnest komt aan de start van de 
internationale proeven onder Luciana Camargo van stal Jos Lansink.

15/11/'05 Eindwerk Sofie Van Bunder online  
Klik hier om de thesis van Sofie Van Bunder te lezen, die ze maakte op het einde van haar 
accountancy-fiscaliteit studies aan de Karel De Grote-Hogeschool in Antwerpen. Het werk 
is getiteld: FISCALE WETGEVING TOEGEPAST OP DE PAARDENSECTOR. Deze thesis 
is zeker de moeite waard.
 

13/11/'05 Romulus wint in Atlanta  
Romulus (Voltaire x Lys De Darmen) won na een rustperiode van twee maand direct de 
$25,000 Grand Prix in Atlanta. Ruiter Aaron Vale breekt dit jaar opnieuw het record van 
Grand-prixoverwinningen. Hij won er tot noch toe maar liefst twintig. Drie ervan boekte hij 
met Romulus.
 

26/09/'05 Quarco 7e in World Cup Lexington  
Qarco (Darco x Hedjaz) eindigde zevende na één punt voor tijdsoverschreiding in de 
World Cup van Lexington. Slechts vijf combinaties bleven foutloos. Molly Ashe won voor 
Beezie Madden en haar Olympiadepaard Authentic die eerder deze maand van eigenaar 
wisselde.
 

15/09/'05 Sapphire ook in de prijzen in Calgary  
Sapphire is na Aken direct naar Calgary, Canada overgevlogen om twee weken later aan 
de duurste Grote Prijs van het jaar deel te nemen. De CN $1,000,000 Grand Prix van 
Spruce Meadows. Sapphire sprong eerder in de week al een keer naar de vierde plaats in 
de grote tour. Maar ook op zondag wist Sapphire foutloos over de hindernissen te 
springen. Enkel in de tweede omloop liet Sapphire zich op een foutje betrappen. Het was 
een hoge plankensprong die een barrageplaats in de weg stond. Maar Mclain Ward en 



Sapphire eindigden toch weer zevende, goed voor +/- 20,000 EUR. Beezie Madden 
versloeg met Judgement in een barrage met twee Nick Skelton en zijn hengst Arko III.
NB: De sponsor van de grote prijs CN, is tevens de eigenaar van Sapphire.
 

06/09/'05 Qarco v't Merelsnest 9e in GP New York  
Qarco Van 't Merelsnest is reeds meer dan één jaar verkocht naar de Amerikaanse 
amazone Robin Sweely. De ruin van Darco blijft alleszins presteren op het hoogste niveau. 
Dat bewees hij in de $100,000 Grand Prix (1.60m) van de jaarlijkse prestigieuze Hampton 
Classic. Eén punt voor tijdsoverschreiding weerhield de combinatie uit de barrage.
 

29/08/'05 Sapphire bekroond als "BEST HORSE OF AACHEN '05"  
Sapphire (ex Safari v't Merelsnest) is er weer bij op het allerhoogste niveau. Toen ruiter 
Mclain Ward in Hickstead zijn sleutelbeen brak, kwam een deelname in Aken in het 
gedrang. Maar ondanks een gebroken sleutelbeen kon de Amerikaan twee maal foutloos 
springen over het parcours van de landenprijs (Super League). De Darco dochter was één 
van de twee paarden die tweemaal foutloos wisten te blijven.
En ook in de Grote Prijs van Aken kon het sterke duo de twee manches foutloos afleggen. 
In de supersnelle barrage tikte Sapphire de laatste balk uit de lepel en eindigde 4e. 
Meredith Michaels-Beerbaum won met Shutterfly.
 

21/08/'05 Vincenzo derde finale cyclus 7-jarigen  
Zaterdag 20 augustus werd in Gesves de finaleproef van de cyclus verreden, open voor 
de beste 50 zevenjarigen in de cyclus. Van het 35-tal combinaties dat aantrad in de proef, 
haalden slechts vijf de barrage. Grant Wilson wist Vincenzo Van 't Merelsnest smaakvol 
foutloos over het barrageparcours te rijden, waardoor het duo derde eindigde. Vincenzo 
sprong al een heel seizoen zeer regelmatig tijdens wedstrijden voor 7-jarigen. In Gesves 
wist Vincenzo het publiek te bekoren door zijn krachtige manier van springen.

10/08/'05 Romulus wint Kentucky Classic Grand Prix  
In Lexington streden de Amerikaanse springruiters voor $40,000 in de grote prijs op 
zondag. Het was Romulus die onder Aaron Vale de overwinning pakte voor Alison 
Firestone en Margie Engle. Slechts twee combinaties bleven dubbel foutloos maar Aaron 
loodste zijn Voltairezoon het snelste rond. Ook in de $25,000 Grand Prix op donderdag 
blonk het duo uit door tweede te finishen.

01/08/'05 Semiramis & Björn vijfde in Belgisch Kampioenschap  
Het is een succesvol weekend geworden voor Björn Van Bunder met zijn merrie 
Semiramis Van 't Merelsnest tijdens het BK jumping voor Young Riders (18-21 jaar) in de 
Vlaamse Ardennen van Pottes. Na een foutloze omloop in de eerste manche op 
donderdag nam Björn ex aequo met zeven andere ruiters resoluut de leiding. Door een 
extreem korte toegestane tijd in de 2e manche op vrijdag kreeg Björn twee springfouten op 
zijn rekening. Zonder deze kleine tegenvaller had een dichte podiumplaats voor Björn wel 
realiteit geweest. Want tijdens de twee zware omlopen op zondag beperkte de combinatie 
de foutenlast tot zes strafpunten. Twee punten voor tijdsoverschreiding in de eerste 
manche, en één springfout in de tweede manche. In de finaleproef leverde dat resultaat 
een mooie vierde plaats op! Hindernissen in de finale stonden allemaal op 1.45 à 1.50m.
 



18/07/'05 Fokkerij "van 't Merelsnest" domineert bij 7-jarigen  
Afgelopen weekend sloeg de cyclus voor jonge paarden haar tenten op in Beervelde. Voor 
de barrage bij de 7-jarigen kwamen nog 15 combinaties in aanmerking. Vier ervan hebben 
hun roots bij Stoeterij 't Merelsnest. Kevin Vermeulen bleef met drie verschillende 
afstammelingen van Quinten Van 't Merelsnest foutloos over het parcours van 1.35-1.40m. 
Ook Grant Wilson loodste onze dekhengst Vincenzo Van 't Merelsnest zonder fouten naar 
de eindstreep. Vincenzo imponeerde maar maakte twee fouten in de barrage. De 3 
Quinten-afstammelingen werden 8e, 9e en 10e.
UPDATE: In de cyclus in Bilzen liepen dezelfde drie afstammelingen van Quinten Van 't 
Merelsnest een dubbel foutloos parcours. Ze eindigden 3e, 7e en 8e onder Kevin 
Vermeulen.

UPDATE: Na afloop van de Cyclus voor 7-jarige paarden eindigde Verona v/h Dingenshof 
(v. Quinten V't Merelsnest ) 13e, Victoire v/h Dingenshof (v. Quinten) 15e, Virage v/h 
Dingenshof (v. Quinten) 26e, Vincenzo Van 't Merelsnest knap 29e (na beperkte 
deelname) en Victoire DC (v. Quinten) 43e.

15/07/'05 Semiramis in topvorm  
Semiramis Van 't Merelsnest is de laatste weken sterk aan het springen. Nadat ze vorige 
week reeds vierde eindigde in een 1.40m proef te Hulsterlo, won ze donderdag de eerste 
manche van de Beker Van België voor young riders (1.40m) Semiramis en Björn zetten 
naast Takashi onder Jan Spaas het enige dubbel foutloze resultaat op het scorebord. Eind 
juni kregen zowel Semiramis als Björn voor het eerst een echte grote prijs voorgeschoteld 
(1.50m). In Lummen wisten ze de schade tot twee fouten te beperken.

11/07/'05 Sapphire derde in zware Queen Elizabeth II Cup  
In de perfecte accomodatie van Spruce Meadows te Calgary worden jaarlijks drie 
vijfsterrenjumpings georganiseerd waaronder de Masters (in september). Eén van de drie 
vond afgelopen weekend plaats en Sapphire eindigde derde in de Grand Prix 1.60m. 
Beezie Madden won, Arko werd tweede, ook Sapphire wist na twee manches het 
barrageparcours foutloos af te leggen. Baloubet was onder Rodrigo Pessoa de vierde 
barragekandidaat.
 

22/06/'05 Zoon van Vincenzo wordt veulenkampioen  
Traditiegetrouw vindt in Moerbeke-Waas de eerste BWP-prijskamp van het jaar plaats. 
Hoewel deze prijskamp steeds op een weekdag valt, blijft de grote opkomst er bestaan. 
Een uitzonderlijk groot aantal veulens was aanwezig. In de reeks voor veulens geboren na 
1 mei, haalde Finzo Van den Ham de gouden plak binnen. Finzo is een chique, bruin 
hengstveulen met als vader Vincenzo Van 't Merelsnest en als moeder Wanja (Rabiat Z x 
Renville). Vooral de soepele gangen, het tot-de-verbeelding-sprekende hoofdje en het 
correcte exterieur waren Finzo's troeven.
Proficiat aan de familie Pauwels, fokkers van Finzo.

02/07/'05 Vincenzo behaalt klasseringen  
In het Franse Deauville wist Vincenzo Van 't Merelsnest 12e te eindigen in de proef voor 
zevenjarige paarden, na een foutloze omloop. Twee weken later eindigde de Darcozoon 
ook twaalfde, ditmaal met één fout. Plaats van gebeuren was het Belgisch 



Kampioenschap 7-jarigen in Lummen. Enkel 11/87 bleven foutloos. Vincenzo bereikte de 
finale op zondag net niet omdat Vincenzo zich voor de tweede dag nog niet 100% thuis 
voelde in de gelegenheidsstallen te Lummen.
 

27/06/'05 Topweekend voor Romulus, Qarco en Sapphire  
Sapphire en Qarco Van 't Merelsnest plaatsten zich afgelopen weekend steeds in het 
prijzengeld tijdens het eerste van de drie zeer hoog gedoteerde concoursen in Spruce 
Meadows (Calgary).
Sapphire kwam twee keer aan de start in de zware 1.60m proeven. Op donderdag werd ze 
na dubbel foutloos parcours vierde na Spooner, Pessoa en Beerbaum. Op zaterdag werd 
de echte grote prijs verreden voor een gigantische prijzenpot. Zeven deelnemers op 57 
bleven correct in het basisparcours. Sapphire eindigde zesde met één fout in de barrage.
Qarco sprong woensdag naar een zevende plaats in een 1.45m-proef onder Robin 
Sweely. Op vrijdag eindigde hij twaalfde over een grote winning-roundproef. Eén fout in de 
tweede manche weerhield hem van een barrageplaats.

Romulus was voor Ruiter Aaron Vale zijn eerste paard voor de zware grote prijzen in 
Amerika. Romulus voldeed aan de verwachtingen en finishte met een derde plaats in de 
$100,000 Grand Prix van Upperville. Enkel Olympiadeganger Margie Engle wist Vale van 
de zege te houden.
UPDATE: Twee weken later eindigde Romulus tweede in de $50,000 Grand Prix van 
Roanoke en won er tevens de openingsproef.

28/05/'05 Nationale cyclus voor jonge paarden  
Dit weekend vond de cyclus voor jonge paarden plaats in Aalter. In de reeks voor zesjarige 
paarden wisten zowel Wendelina als Wilkie een dubbel foutloos parcours af te werken. 
Ook Vincenzo haalde de barrage na een foutloos parcours bij de zevenjarigen. In 
Moerzeke liet de hengst één fout noteren maar wist menig paardenfokker van zijn 
kwaliteiten te overtuigen.
 

28/05/'05 Romulus aan de slag in Lexington  
De voorbije twee weekends was de voltallige Amerikaanse jumpingtop aan het werk in 
Lexington,KY. Aaron Vale wist met Romulus een tweede en een zevende plaats af te 
dwingen door tweemaal dubbel foutloos te rijden in de $25,000 Lexington classic. Deze 
Grand Prix werd telkens op donderdag verreden. Vanaf volgende maand zal Vale voor het 
Amerikaanse Super Leagueteam deelnemen in Rotterdam (NL), Lummen (BE) en 
Falsterbo (ZW).
 

09/05/'05 Wendelina, Wilkie en Vincenzo sterk in wedstrijden jonge paarden  
Wendelina en Wilkie Van 't Merelsnest zijn de laatste weken niet uit de prijzen weg te 
slaan. Nadat Wendelina in Kieldrecht achtste werd, eindigde ze vierde in de wedstrijd voor 
zesjarige paarden te Eksaarde. Tijdens deze twee weekends liet de volle zus van 
dekhengst Vincenzo zich op geen enkele fout betrappen. Ook Wilkie bevestigt haar 
capaciteiten. Na een elfde plaats in Kieldrecht, werd ze vijfde in Eksaarde. Ook met deze 
merrie wist Björn Van Bunder zowel de twee manches als de barrage foutloos af te 
werken.



Vincenzo Van 't Merelsnest liep zondag onder Grant Wilson zijn derde cycluswedstrijd in 
2005. Voor de zevenjarigen werd ook in Gesves een zwaar parcours gebouwd waarin 
Vincenzo één fout liet noteren maar wederom geen problemen had met de hindernissen. 
Ook in Pottes (één tijdpunt) en in Moorsele (één springfout), liet Vincenzo al goede 
resultaten optekenen.
 

25/04/'05 Sapphire behaalt klasseringen in World Cup finale Las Vegas  
Sapphire (ex. Safari Van 't Merelsnest) heeft tijdens de wereldbekerfinale in Las Vegas 
haar start gemist. Twee fouten in het jachtparcours op woensdag hielden de combinatie uit 
de top van het eindklassement. Tijdens de zware proeven echter kon Sapphire wel mooie 
klassementen rijden. Zo eindigde Sapphire 10e in de twee kwalificatie (barema A) en 
tiende in de ultieme finale voor de 20 besten uit het klassement. Sapphire kreeg twee keer 
één fout maar wist vele sterke Europeanen achter zich te houden. Al bij al weer een zeer 
uitzonderlijke prestatie.
 

10/04/'05 Vincenzo, Semiramis & Wilkie in prijzen te Pottes  
Dit weekend werd in Pottes de eerste cyclus verreden voor de fokproducten van Stoeterij 't 
Merelsnest. Op zaterdag kon Wilkie zich onder Björn Van Bunder plaatsen voor de tweede 
fase van de proef voor zesjarige paarden waarin ze enkel één tijdfout liet optekenen.
Voor de zevenjarige paarden stond er al een zware omloop gebouwd waarin slechts 11 op 
60 combinaties de barrage haalden. Grant Wilson moest als eerste starten met dekhengst 
Vincenzo Van 't Merelsnest en zette onmiddelijk de lijnen uit. Foutloos over de 
hindernissen maar één punt voor tijdsoverschreiding was het verdict. Vincenzo liet wel een 
bijzonder goede indruk na voor de eerste outdoorconcours van het seizoen.
Als afsluiter van een druk weekend stond het klapstuk, de Grote Prijs nog op het 
programma. Hindernissen stonden op 1.45m en vele sterke ruiters kwamen aan de start. 
Björn Van Bunder nam deel met zijn vertrouwde merrie Semiramis Van 't Merelsnest. Toen 
na nummer 22 nog maar 1 combinatie foutloos over alle hindernissen was gekomen, reed 
Björn op zeker. Een gecontroleerde rit zonder springfouten was het resultaat, maar twee 
tijdfouten hielden de combinatie uit de barrage. Uiteindelijk kwamen 5 deelnemers in 
barrage met als winnaar Davy Lannoo & Twyford. Björn & Semiramis klasseerden zich 
verdienstelijk achtste.
 

10/04/'05 Sapphire tweede in Grote Prijs CSI Charlotte  
Voor de derde week op rij werd Sapphire door Mclain Ward ingezet in een zware 
internationale Grand Prix. Wederom eindigde de combinatie vooraan. Slechts drie ruiters 
(Kim Frey, Laura Kraut, Mclain Ward) bleven in Charlotte (USA) foutloos over de twee 
manches. In de barrage moest Ward als eerste starten en hij zette daarom alles op alles. 
Door één fout in een supersnelle tijd eindigden ze tweede na Kim Frey en de Jus De 
Pommes-zoon Marlou.
 

03/04/'05 Sapphire vierde in Budweiser American Invitational  
Voor het finaleweekend had het Winter Equestrian Festival zijn tenten opgesteld in Tampa. 
Daar werd op zaterdag de ultieme grote prijs (1.60m) verreden. Enkel de 30 meest 
verdienende ruiters tijdens de voorbije weken konden deelnemen aan de lucratieve 
$200,000 Budweiser Grand Prix. In Amerika is deze proef jaarlijks de grand prix met het 
meeste prijzengeld. Door de Belgische parcoursbouwer Luc Musette werd een uiterst 
zwaar basisparcours opgebouwd waar slechts twee combinaties foutloos door kwamen. 



Sapphire kreeg één springfout onder Mclain Ward en eindigde knap vierde. Beezie 
Madden won onder haar olympiadepaard Authentic.
 

28/03/'05 Sapphire & Mclain Ward naar Las Vegas  
Tijdens het laatste weekend van april zullen alle topruiters afgezakt zijn naar Las Vegas 
voor de ultieme World Cup Final 2005. In de laatste selectiewedstrijd in Tampa eindigde 
Sapphire nog knap zesde na een dubbele nulrit. Daarmee bracht ze haar berijder Mclain 
Ward naar de leidingpositie van de USA-oostkust League. Ook in Europa zijn na Goteburg 
alle selecties verreden, Nick Skelton haalde hierin de bovenhand.
 

28/03/'05 Walter Van Bunder wint BWP-award  
Naar aanleiding van fantastische prestaties van zijn fokproducten met voorop de gouden 
teammedaille van Sapphire, heeft Walter de BWP-award gewonnen. Afgelopen zaterdag 
vond de huldiging plaats en als u HIER KLIKT, leest u het artikel hierover dat in het 
Landbouwleven van 1 april 2005 verscheen.
        

07/03/'05 Semiramis Van 't Merelsnest vierde in Moerzeke  
 Afgelopen weekend werd in Moerzeke de finale van het wintercriterium verreden.        
Björn Van Bunder startte als laatste in de grote prijs (1.30m) met Semiramis Van 't 
Merelsnest en wist de klus foutloos te klaren. Nadat Semiramis reeds twee op drie keer 
naar de barrage doorstootte in de manches, lukte dat dus ook in de finale. Een spijtige fout 
op hindernis één van het barrageparcours (1.40m), zij het in een zeer snelle tijd, deed de 
combinatie op de zevende plaats stranden. Over het eindklassement van de vier manches 
en de finale stond Björn vierde geklasseerd, goed voor heel wat mooie naturaprijzen.

22/02/'05 Quarco Van 't Merelsnest in Florida  
Afgelopen weekend stond in Palm Beach donderdags de $25,000 WEF Grand Prix op het 
programma en op zondag streden de Amerikanen in de eerste wereldbekerwedstrijd van 
Palm Beach. In beide proeven lazen we amazone Robin Sweely met Qarco Van 't 
Merelsnest (Darco x Hedjaz) in de uitslagen. Eén fout weerhield de combinatie telkens van 
een barrageplaats.

Aaron Vale overheerste met Romulus ook het tweede weekend van het toernooi in Ocala. 
Donderdag behaalden ze een vierde plaats, zondag werd het duo tweede na een dubbel 
foutloze omloop in de $50,000 TR3 Grand Prix.

Intussen is ook Sapphire onder Mclain Ward weer in actie. Tijdens een 1.45m proef in 
Palm Beach werd de olympische kampioene vierde na een rustig dubbel correct parcours.

15/02/'05 Romulus wint ook in 2005  
Dat Romulus 16 ex. Romulus Van 't Merelsnest (Voltaire x Lys De Darmen) zeer goed zijn 
haver verdient in de Amerikaanse stallen van Aaron Vale was ons al bekend. Maar de 
chique ruin opende 2005 tot nu toe echt feilloos. Na 3e en 10e plaatsen in de 
internationale Grote Prijzen van Jacksonville, won hij in Ocala de $25,000 Thursday Grand 
Prix. De ruin bleef als enige foutloos in de barrage nadat eerder vier combinaties zonder 
fouten het basisparcours sprongen. Na Romulus' drie grand-prixzeges in 2004, is dit zijn 



vierde overwinning. Aaron Vale was vorig jaar niet voor niets de meest verdienende ruiter 
in USA.
UPDATE: Romulus eindigde op 13 februari zesde tijdens de $50,000 EMO grand prix. Eén 
tijdfout weerhield hem van een barrageplaats.
 

23/01/'05 Romulus op post voor eerste grote afspraak  
Gisteren (22 januari) stond in Jacksonville (Florida) de eerste internationale grote prijs op 
het programma. Aaron Vale had voorbije weken in de voorbereidingstoernooien al sterk 
gepresteerd, maar in de $50,000 Grand Prix bevestigde hij zijn topvorm. Aaron Vale won 
de proef met Artur maar bleef ook met Romulus 16 ex. Romulus Van 't Merelsnest (Voltaire 
x Lys De Darmen) twee maal foutloos. Met de derde plaats van Romulus won Vale nog 
$12,500. Ook Amerikaanse toppers als Mclain Ward, Leslie Howard, Laura Kraut en Ian 
Millar deelden nog in de prijzen. Vanaf volgende week starten in Florida de prestigieuze 
toernooien van Palm Beach en Ocala. Beiden duren tot eind maart.
Intussen werden door de USEF de statistieken opgemaakt van alle Grote Prijzen waaraan 
US-combinaties deelnamen. Romulus & Aaron Vale scoren hierin op velerlei vlakken zeer 
hoog.
US GRAND PRIX STATISTICS '04:
Lees de prachtige rankings van Romulus in de statistieken van US Grand Prixpaarden!
=> Zie onderaan de resultatenlijst op de 'Romulus-pagina' (klik hier)

10/01/'05 OLYMPISCH GOUD VOOR SAPPHIRE!  
Het is nu officieel, de Duitse jumpingploeg is haar gouden medaille kwijt aan de USA'ers. 
Wegens het dopinggebruik van Ludger Beerbaum op zijn paard Goldfever, zakken de 
Duitsers naar de bronzen podiumplaats, USA wint goud en Zweden zilver.
Sapphire is de volle zus van onze BWP-dekhengst Vincenzo Van 't Merelsnest (Darco x 
Hedjaz). Beiden zagen het levenslicht op onze fokkerij in Sint-Gillis-Waas. Komende 
weken zal Vincenzo zich voornamelijk op de jumpings te Heikant voorbereiden op het 
zomerseizoen.

23/10/'04 Sapphire tweede in Wereldbekerproef  
Sapphire ex. Safari Van 't Merelsnest Darco x Hedjaz) klasseerde zich zaterdag tweede in 
de Grote Prijs van Harrisburg of de Penn-Sylvania Grand Prix die meetelt voor de Oost-
Amerikaanse Wereldbekerliga. Met nog zes kwalificaties te gaan is Mclain Ward zo goed 
als zeker van zijn startplaats in Las Vegas 2005. Qarco Van 't Merelsnest sprong tijdens de 
twee eerste WB's naar tweede en derde plaatsen maar geniet nu van een rustperiode.
 

27/11/'04 Romulus vierde en zesde in Grote Prijzen Atlanta  
Romulus 16 ex. Romulus Van 't Merelsnest (Voltaire x Lys De Darmen) nam onder ruiter 
Aaron Vale succesvol deel aan de tweeweekse Atlanta Fall Classic. De combinatie 
behaalde enkele ereplaatsen in nevenrubrieken, maar wist vierde en zesde te eindigen in 
beide Grote Prijzen.
 

26/09/'04 Romulus negende in New Albany Invitational GP  
Romulus 16 ex. Romulus Van 't Merelsnest (Voltaire x Lys De Darmen) eindigde met één 
springfout in het basisparcours van de 1.55m hoge $75,000 Grand Prix in Ohio. Dit 
resultaat leverde nog een mooie negende plaats. Mclain Ward won de hoofdprijs met de 



Duitse merrie Goldika. Olympische amazone Beezie Madden totaliseerde ook één 
springfout en eindigde achtste.
04/09/2004: In Culpeper eindigde Qarco Van 't Merelsnest dertiende met één springfout in 
de $100,000 GP in Culpeper (1.55m) (VA) onder amazone Robin Sweely. Winnaar was 
Aaron Vale met Boxster, Mclain Ward werd derde met George. Vorig jaar won ook Aaron 
Vale deze lucratieve Grote Prijs, Sapphire (van 't Merelsnest) eindigde toen tweede! 
Volgende week staat voor de US-Oostkust ruiters de vierde Wereldbekerwedstrijd op het 
programma, dit maal in Upper Marlboro (MD).

19/09/'04 Quarco derde in wereldbeker Devon  
Quarco Van 't Merelsnest (Darco x Hedjaz) blijft zichzelf nu ook in Amerika bewijzen. In 
Devon (NY) stond gisteren de $75,000 World Cup op het schema, met zowat alle 
favorieten aan de slag. De jonge Kimberley Frey wist met haar Jus De Pomme 
afstammeling Marlou de $22,500 voor zich te houden, zij het na een felbevochten barrage. 
Laura Kraut was net vier honderdsten van een seconde trager en legde beslag op plaats 
twee, de derde stek was weggelegd voor onze oogappel Qarco!
 

13/09/'04 Sapphire tweede in NC Calgary  
Sapphire (Darco x Hedjaz) reisde dadelijk na de Olympische Spelen van Athene door naar 
de duurst betaalde concours van het jaar, nl. Spruce Meadows in Calgary. Sapphire werd 
in gezet in drie proeven, waaronder de landenwedstrijd en de Masters (Grote Prijs). In een 
inloopproef op donderdag sprongen Sapphire en Mclain Ward foutloos over de 
hindernissen maar lieten één tijdfout optekenen, zaterdag volgde dan de Landenprijs. 
Ieder jaar mogen zes teams deelnemen in de landenprijs, de laatste van het vorige jaar 
valt af. USA met reeds vaste waarde Sapphire konden zich mooi tweede nestelen. Mclain 
& Sapphire boekten het beste US-resultaat door één maal foutloos te springen en één 
maal twee fouten. Duitsland lijkt dit jaar onklopbaar, Beerbaum en co wonnen wederom. 
Na Aken en de Olympische Spelen was USA weer tweede. Op de slotdag werd de uiterst 
duur betaalde Grote Prijs verreden! De winnaar ervan wint maarliefst negen miljoen oude 
Belgische Franken! Sapphire kon met één pechbalk geen plaats in de tweede manche 
verzilveren en eindigde vijftiende, Jos Lansink won met Cumano het grote geld.
 

29/08/'04 Quarco tweede in wereldbeker New York  
Quarco Van 't Merelsnest (Darco x Hedjaz) zit nog geen maand in zijn nieuwe stal in de 
Verenigde Staten of hij behoort er al tot de favorieten. Amazone Robine Sweely reed 
tijdens het klapstuk van de Hampton Classic Horse Show in New York haar nieuwe troef 
en wist dubbel foutloos te blijven. Alleen een Ierse ruiter wist de tijd te verbeteren en won 
zo de $150,000 proef die meetelde voor de Wereldbekerleague in USA East Coast. 
Quarco wist meteen "Olympians" als Beezie Madden, Laura Kraut, Margie Engle en 
Norman Dello Joio voor te blijven in één van de zwaarste proeven in USA gedurende het 
jaar!
 

29/08/'04 Relindi Van 't Merelsnest in Zandhoven  
Het voorbije weekend sprong Relindi Van 't Merelsnest onder haar Nieuw-zeelandse ruiter 
Grant Wilson ook al opmerkelijk goed tijdens de internationale wedstrijd bij Harry Teeuwes 
in Zandhoven. Relindi wist twee maal foutloos te blijven in 1.35-1.40m parcoursen. Relindi 
is een tienjarige merrie (Darco x Cardinal xx) die nog steeds in eigendom is van onze 
Stoeterij 't Merelsnest.



 

27/08/'04 GOUD  voor SAPPHIRE en het USA-team !!!  
Dinsdagnacht stond er weeral geen maat op het Duitse jumpingteam dat voor de derde 
opeenvolgende keer Olympisch goud pakte. 
NOTE: Na enkele maanden zouden de Duitsers hun gouden medaille weer moeten 
inleveren door het dopinggeval van Ludger Beerbaums hengst Goldfever. De Verenigde 
Staten pakten daardoor alsnog het goud.

Na de twee manches in de landencompetitie stonden USA en Zweden ex-aequo. Sapphire 
sprong tweemaal rond met acht strafpunten, een meer dan behoorlijk resultaat in deze 
uiterst zware proef. In de barrage reed Sapphire de snelste tijd en foutloos en werd 
Zweden naar het brons verwezen. Sapphire pakt zo een Olympische medaille en hoort zo 
stilaan tot de allergrootsten. 
In de finale met de 45 besten op vrijdag behaalde Sapphire een behoorlijk resultaat van 8 
strafpunten waardoor ze zich nog makkelijk kon plaatsen voor de ultieme olympische 
finale voor de 20 besten van de Spelen! Op hindernis vier brak het bit van Sapphire in 
twee waardoor ze haar knappe prestaties niet kon afwerken.

Ondertussen sprong Sapphire's zoon Akropolis (Voltaire) alles foutloos tijdens het Belgisch 
Kampioenschap jonge paarden in Gesves onder Belgisch Kampioen Nick Vrins. Het duo 
sprong alles foutloos maar kreeg in de finale voor vierjarigen één tijdfout toegerekend en 
eindigde daarom net niet bij de elitewinnaars.
 

28/08/'04 Romulus sluit succesvol seizoen af met overwinning  
Onder Aaron Vale sprong Romulus Van 't Merelsnest (Voltaire x Lys De Darmen) reeds 
een succesvol palmares bijeen dit jaar. Afgelopen maand wist dit duo sterk te imponeren 
door Amerikaanse topcombinaties te verslaan. In Zionsville, IN werd hij 4e in de $25,000 
Grand Prix en achtste in de zondag-$50,000 Grand Prix. De laatste twee weekends stond 
het zomer-editie van Kentucky Horse Show in Lexington op het programma, de eerste 
week werd Romulus tweede, de week nadien was hij niet meer te kloppen en won de 
Grote Prijs. Romulus won dit jaar maar liefst $60,000 prijzengeld!
 

23/08/'04 Sapphire uitstekend gestart in Athene  
Gisteren zondag stond op de Olympische Spelen in Athene de eerste kwalificatie voor de 
jumpingruiters op het programma. Sapphire reed foutloos over alle zestien hindernissen 
maar kreeg één strafpunt voor tijdsoverschreiding toegerekend. Haar ruiter Mclain Ward 
(VS) deed op die manier even goed als Ludger Beerbaum, Otto Becker en Nick Skelton. 
Deze eerste proef telt alleen mee voor de individuele selectie voor de finale aanstaande 
vrijdag. Morgen, dinsdag wordt de teamwedstrijd verreden waarin het Amerikaanse team 
met Sapphire als één van de favorieten wordt beschouwd.
 

08/08/'04 Quarco Van 't Merelsnest in Grote Prijs Valkenswaard  
Zondag 8 augustus werd in Valkenswaard de 1.60m hoge en uiterst duur gedoteerde 
Grote Prijs gereden op de gronden van Jan Tops in Nederland. Al een tweetal maanden 
rijdt de Amerikaanse amazone Robin Sweely met de Darcozoon en volle broer van 
Sapphire. Stilaan begint ook Quarco nu tot de wereldtop te behoren, zeker na zijn knappe 
prestatie in de eerste manche waarin hij met één fout de ring verliet. Tot op dat moment 
(15 deelnemers) was nog niemand foutloos gebleven. Uiteindelijk kwamen slechts 5 van 



de 60 cominaties foutloos rond en mocht Quarco dus naar de tweede ronde (alleen voor 
de beste 18). Spijtig genoeg verliep de tweede manche niet als gehoopt. Door een misse 
afstand in één lijn vielen drie balken na elkaar. Robin Sweely eindigde 17e, Beerbaum 
won, Otto Becker tweede en Hubert Bourdy derde.

03/08/'04 Vijfde plaats voor Semiramis Van 't Merelsnest Belgisch Kampioenschap Young   
Riders
Afgelopen weekend behaalden Björn Van Bunder en Semiramis Van 't Merelsnest (Darco 
x J'attack D'el Pantirije) een knappe vijfde plaats in de eindstand van het Belgisch 
Kampioenschap in Pottes voor Young Riders (19-21 jaar). In de finale liepen de 
hindernissen op tot een hoogte van 1.45-1.50m en geen enkele ruiter slaagde erin om 
dubbel foutloos te blijven, zowel de finale als het Kampioenschap werd gewonnen door 
Thomas Genin met Leonard. Thierry Goffinet werd tweede en Gudrun Patteet haalde 
brons.

23/07/'04 Quarco Van 't Merelsnest zesde in Valkenswaard  
Na het Belgisch Kampioenschap waar Quarco (Darco x Hedjaz) zesde eindigde onder 
Filip Lacus, werd Quarco verkocht naar Jan Tops die hem ook voor de Verenigde staten 
bestemde. Robin Sweely vertrok na de Amerikaanse trials (waar hij zestiende eindigde 
met een ander paard) naar Europa voor een internationale tournée. In Falsterbo (Zweden) 
lazen we deze nieuwe combinatie voor de eerste maal, maar nu op de openingsdag van 
het eerste Horse Festival in Valkenswaard eindigde hij verdienstelijk zesde in de grote tour 
(1.50m) na barrage. Canadees Ian Millar won de proef en er kwamen slecht zeven van de 
55 combinaties foutloos door het basisparcours.
 

22/07/'04 Wilkie Van 't Merelsnest wint cyclus 5-jarige paarden  
Onze jonge paarden sprongen zeer voortreffelijk in de cyclus dit jaar. Wilkie (Nabab De 
Rève x Darco x J'attack D'el Pantirye) sprong onder Björn Van Bunder acht maal foutloos 
bij de vijfjarigen en won op die manier de cyclus. Wilkie komt niet uit de stam van Idjaz-C 
maar wel uit de merrie Semiramis Van 't Merelsnest die dit jaar haar eerste stappen op 
1.50m niveau zet.
Ook Vincenzo Van 't Merelsnest (Darco x Hedjaz) begint zijn naam als broer van een 
reeks toppaarden waar te maken. Vincenzo reed onder ruiter Grant Wilson zes keer een 
foutloze basisomloop en eindigt de cyclus voor zesjarigen als één van de beste BWP-
dekhengsten.
 

19/07/'04 Sapphire in Europa  
Het Amerikaans Olympisch team vertoeft reeds sinds eind juni in Europa voor hun 
voorbereiding op de Spelen in Athene. De eerste wedstrijd was de internationale concours 
in Hachenburg (DUI) waar Sapphire onder Mclain Ward zaterdag 3 juli derde eindigde in 
de Kleine Grote Prijs en zondag negende in de Grote Prijs (1.60m) met één strafpunt voor 
tijdsoverschreiding. Twee weken later stond de prestigieuze landenprijs Super League in 
Aken op het programma waar USA met Sapphire tweede eindigden na thuisland 
Duitsland. Sapphire kreeg in de eerste omloop één fout maar reed een prachtige nulronde 
in de tweede manche. Vanaf zondag 22 augustus staan de Olympische Spelen in Athene 
op het programma.
 



19/07/'04 Semiramis in Masters Beervelde  
Semiramis (Darco x J'attack D'el Pantirye bewijst zich in de fokkerij met als dochter Wilkie 
Van 't Merelsnest maar laat ook zien dat ze zelf kan springen. Onder negentienjarige Björn 
Van Bunder reed ze vorige week zondag haar eerste 1.50m proef in Hulsterlo met slechts 
één fout. In Beervelde liep ze mee in het hoogtepunt van het weekend: de Masters. 
Zestien deelnemers is veel in een Masters als je weet dat elke ruiter een hindernis kan 
laten verhogen. De kwaliteit van ruiters en paarden was opmerkelijk en de hindernissen 
werden dus steeds hoger. Semiramis Van 't Merelsnest bleef foutloos tot de laatste 
barrage die op chrono werd verreden. De hindernissen hadden een hoogte aangenomen 
van 1.60m tot 1.75m. De overwinning ging uiteindelijk naar Walter Lelie.

04/07/'04 Romulus week na week in de prijzen  
Ook de dochter van Idjaz-C, Maureen Van 't Merelsnest (Lys de Darmen) begint zich in de 
fokkerij te bewijzen door haar Voltaire-zoon Romulus. Romulus won de Zesbarenproef in 
Upperville, won het 1.40m in Roanoke Valley National Horse Show, eindigde er zesde in 
de $25,000 Grand Prix. In Atlanta eindigde hij tevens zesde in de $25,000 Grand Prix op 
de Olympisch Arena en in de $25,000 GRAND PRIX in Raleigh (NC).

 
25/05/'04 Sapphire, ex. Safari Van 't Merelsnest naar Olympische Spelen  
Op de Amerikaanse Short List voor de Olympische Spelen in Athene die dinsdag werd 
vrijgegeven, werden naast Chris Kappler die met Royal Kaliber een wild card had 
gekregen, de eerste drie van de eindstand na de zes trials bijgevoegd. Het zijn Peter 
Wylde met Fein Cera, Beezie Madden met Authentic en McLain Ward met Sapphire, ex 
Safari van het Merelsnest (Darco x Idjaz C x Hedjaz). De twee reserven zijn: Alison 
Firestone met Casanova en Lauren Hough met Clasiko. (Frans Pietercil)
Vanaf juli zal het Amerikaans Olympisch team al naar Europa komen. Sapphire (Darco x 
Hedjaz) zal te zien zijn tijdens internationale wedstrijden in Hachenburg (GER), Aken 
(GER) en Valkenswaard (NED).
 

24/05/'04 Qarco Van 't Merelsnest zesde in Belgisch Kampioenschap 2004  
Qarco (Darco x Hedjaz) die in eigendom is van Mr. Tielen is dit jaar reeds zeer succesvol 
geweest op de grote internationale concoursen. Zowel in de Grote Prijs van Maubeuge als 
die van Linz kreeg hij één springfout. Maar afgelopen weekend tijdens het Kampioenschap 
van België in Kapellen stond hij na twee nulritten verdienstelijk derde om de laatste 
manche van de finale op zondag in te gaan. Zeer onverdiend kreeg Lacus drie 
springfouten waardoor hij terugzakte naar de zesde plaats. Net geen medaille dus. NB: 
tijdens de laatste manche was er een vlieg in Qarco's oor gevlogen waardoor hij 
voortdurend schudde met het hoofd en de concentratie zoek was.
 

10/05/'04 Romulus achtste in Lexington Classic Grand Prix  
Amerikaans topruiter Aaron Vale koos bewust om niet deel te nemen aan de Olympic 
Selection Trials in California en zakte drie weken af naar de grote concours in Lexington 
(KY). Tijdens de $25.000 Lexington Classic eindigde hij knap achtste met Romulus van 't 
Merelsnest (Voltaire x Lys dd. x Hedjaz). (Tijdens deze zelfde Grand Prix eindigde 
Sapphire vorig jaar negende onder Mclain Ward)
 

03/05/'04 Ook ROMULUS springt GRAND PRIX in Amerika !!  



Romulus Van 't Merelsnest (Voltaire) is een tienjarige zoon uit de Lys-merrie Maureen Van 
't Merelsnest. Als zesjarige verzeilde dit Merelsnest-fokproduct in Mexico waar hij tot 2003 
succesvol 1.35m liep. Eind vorig jaar werd hij echter verkocht naar Amerikaans topruiter 
Aaron Vale (Recordhouder aantal gewonnen Grand Prix' op 1 jaar in USA). Vanaf februari 
begon Romulus klasseringen te behalen tijdens $25.000 Grote Prijzen in Ocala. Later 
klasseerde hij zich ook in $50.000 Grote Prijzen en won de $25,000 OCALA WINTER 
FINALS GRAND PRIX en de $25,000 AIKEN SPRING CLASSIC I GRAND PRIX. De ruiter 
is uiterst tevreden over de aankoop van Romulus door sponsor Town Creek Investment en 
zal Romulus komende weken uitbrengen in de Grote Prijzen van Kentucky Spring in 
Lexington. Aaron Vale was aanvankelijk geselecteerd om in Europa de prestigieuze Super 
League landenprijzen te rijden, maar moest verstek geven door blessure van zijn paard 
Picasso. Na Sapphire heeft 't Merelsnest nu een tweede fokproduct voor een Amerikaanse 
topstal lopen, en tevens is Romulus' moeder Maureen (zelf succesvol 1.30-1.40m in 1999 
onder Sofie) de zus van Sapphire. (foto onder: Romulus)
Sapphire zelf zal als alles naar wens verloopt volgende twee weekends de Trials als 
selectie voor de Olympische Spelen springen, deze vinden plaats volledig aan de andere 
kant van de USA, nl. in San juan Capristano en Del Mar (California). 
In eigen land heeft onze eigen Semiramis Van 't Merelsnest (Darco) onder Björn succesvol 
haar eerste internationale Grand Prix (1.50m) voor seniors afgewerkt in CSI** Moorsele, 
ondanks twee fouten in de dubbelsprong toch een mooie prestatie.

Resultaten Romulus:

* 1e plaats: $25,000 OCALA WINTER FINALS GRAND PRIX 
* 1e plaats: $25,000 AIKEN SPRING CLASSIC I GRAND PRIX
* $25,000 PETERSON & SMITH GRAND PRIX Ocala => 6e plaats 
* $50,000 King Shavings Grand Prix -Ocala, FL => 12e plaats 
* $25,000 OCALA MASTERS GRAND PRIX => 11e plaats 
* $25,000 OCALA TOURNAMENT GRAND PRIX => 2e plaats ...

25/03/'04 Semiramis Van 't Merelsnest, prachtig winterseizoen  
Semiramis Van 't Merelsnest heeft de start van 2004 duidelijk niet gemist. Onder ruiter 
Björn Van Bunder sprong ze van de laatste negen parcoursen 7 keer foutloos tijdens de 
grote prijzen (1.30) van de wintercriteria. Afgelopen zaterdag deed ze er nog een schep 
bovenop door foutloos te springen in de Grote Cup (1.40m) in Moorsele. Semiramis zal in 
april ingezet worden op de internationale jumping voor seniors in Moorsele en die voor 
Young Riders ook in Moorsele de week nadien.
* 3e,4e,6e,13e plaatsen in Golden Horse Trophy

* 7e plaats Grote prijs open Heikant (1.30m)

* 7e plaats finale Qualimandjarocup Moerzeke (1.30) + 5e plaats Eindstand

* 8e Plaats 1.40m, Grote Cup Moorsele

 

15/03/'04 Sapphire, the sky is the limit  
Terwijl het kwakkelweer bij ons blijft duren is in Wellington het acht weken durende Winter 
Equestian Festival dat outdoor plaatsvindt weeral afgelopen. Onder stralende zon, aan het 
strand en tussen de palmbomen sprong Sapphire (Darco x Hedjaz) gigantische prestaties 



bijeen. Tijdens de Grote Prijs "The Masters" (1.60m) eindigde ze vijfde en in de laatste en 
duurst uitbetaalde Grote Prijs van de hele concours eindigde ze derde na de Ier Kevin 
Babbington en Canadees Ian Millar. Ook in de landenwedstrijd werden ze tweede met het 
Amerikaanse team. In de interviews schrijft ruiter Mclain Ward veel lof over zijn topmerrie.
 

29/02/'04 Nieuw leven, Edjaz Van 't Merelsnest  
Ruim één week na de dood van Idjaz-C zijn we verheugd met een nieuw veulen! De 
Moeder is Wendelina Van 't Merelsnest (dochter van Idjaz-C en Darco) en vader is Nabab 
De Rêve. Het is een mooi, bruin hengstenveulen en luistert naar de naam Edjaz Van 't 
Merelsnest, als eer aan grootmoeder Idjaz-C
 

20/02/'04 Idjaz-C overleden  
Het boegbeeld van onze stal, Idjaz-C is op negentienjarige leeftijd overleden. Omstreeks 
17.00u na een nazicht van haar tanden is de Hedjaz-dochter in choque geraakt, hetgeen 
ze niet heeft overleefd. Idjaz-C was net benoemd tot merrie van het jaar voor haar 
verbluffende resultaten in de fokkerij. Idjaz-C gaf drie Grand Prix paarden tot nog toe 
(Sapphire, Quarco & Lapino) en 4 paarden die 1.40m springen. Op de presentatiedag zal 
dochter Wendelina Van 't Merelsnest alvast voorgesteld worden in naam van haar moeder.
 

15/02/'04 Olympisch jaar voor Sapphire?!  
Afgelopen weekend was terug de eerste grote afspraak in het nieuwe seizoen voor 
Sapphire. Het begint een certitude te worden, want Sapphire werd in Wellington 6e in de 
$25.000 Grote prijs op donderdag en tijdens hét hoogtepunt van de internationale 
concours CSI*** Wellington eindigde ze tweede na de topcombinatie Chris Kappler met 
zijn Ramiro zoon 'Royal Kaliber'. In een interview met ruiter Mclain Ward lazen we dat 
slechts vier deelnemers de barrage haalden door het selectief gebouwde parcours dat 
werd neergezet door Olympisch parcoursbouwer Olaf Petersen. Alle hindernissen 
bereikten in de $50,000 Bayer/USET Wellington Cup een hoogte van 1.60m. Ward zei dat 
Sapphire in de barrage een groene fout maakte waaruit ze nog veel konden leren. Ward 
stak zijn Olympische ambities ook niet onder stoelen of banken, hij verklaarde dat hij met 
Sapphire aan het toewerken is naar de Olympische Spelen in Athene. Hij bezit meerdere 
wereldpaarden zoals Goldika (waarmee Toni Hassman nog talrijke 
Wereldbekerwedstrijden won), maar tipt met Sapphire een Olympische selectie af te 
dwingen in het Amerikaanse team. De trials die rechtstreeks de selectie bepalen, vinden 
plaats in mei. Bijgevolg duimen wij voor de goede afloop hiervan.
 

15/02/'04 Idjaz-C bekroond als "Merrie van het jaar"  
Idjaz-C (Hedjaz x Cardinal xx) wordt tijdens de hengstenshow in manège Hicewa 
gehuldigd als "Merrie van het jaar", die titel heeft ze verworven door haar prestaties in de 
fokkerij voor het Belgisch Warmbloed stamboek. Idjaz-C is 19 jaar en raakte als twenter 
gekwetst op de weide. Ze werd hierdoor levenslang mank door een ontsteking in de kogel. 
Hierdoor heeft de merrie bijna ieder jaar een veulen op de wereld gebracht. Idjaz-C gaf 
reeds drie Grand Prix paarden (Sapphire, Quarco en Lapino), 3 paarden die presteerden 
op 1.40m niveau (Maureen, Nearco en Ovidius), verder nog een aantal paarden die naar 
het buitenland werden verkocht en heel wat nog jonge paarden die nog aan het opgroeien 
zijn. Ook onze goedgekeurde dekhengst Vincenzo Van 't Merelsnest (Darco) stamt af uit 
Idjaz-C. Aan de hand van deze nakomelingen werd Idjaz-C verkozen door het bestuur van 
BWP gewest Sint-Niklaas tot "Merrie Van Het Jaar".



31/12/'03 Qarco Van 't Merelsnest in Masters Mechelen  
Qarco werd in Mechelen gereden door Philippe Lejeune in de internationale rubrieken. Hij 
kon terugkijken op een geslaagde week met als opvallendste prestaties het bereiken van 
de derde barrage in de Masters en een elfde plaats na barrage in de Kleine Grote Prijs 
van Mechelen. Verder werd hij nog eens zesde en zevende in twee 1.40m proeven.
 

20/11/'03 Sapphire wint Grote Prijs in Toronto  
Sapphire heeft een zich in Amerika op één jaar tijd duidelijk tot één van de beste paarden 
geprofileerd. Ze won onder haar ruiter Mclain Ward als afsluiter van een prachtig seizoen 
de Big Ben Challenge of de Grote Prijs in Toronto. Sapphire bleef dubbel nul over een 
parcours van 1.55m en kreeg voor haar eerste prijs een bonus van $20.000.
 

15/09/'03 Vincenzo Van 't Merelsnest in Wommelgem  
Onze vijfjarige BWP dekhengst, Vincenzo Van 't Merelsnest (Darco x Hedjaz) heeft dit 
weekend onder ruiter Grant Wilson twee maal 1.20m gesprongen tijdens de nationale 
concours in Wommelgem. Vincenzo sprong uitstekend en werd tweemaal foutloos. 
Volgende afspraak voor Vincenzo is het Wereldkampioenschap jonge paarden in 
Zangersheide (Lanaken).
 

15/09/'03 Internationaal concours in Le Mans  
Afgelopen weekend stond de internationale juniorwedstrijd in het Franse Le Mans op het 
programma voor Björn Van Bunder. Semiramis Van 't Merelsnest (Darco x J'attack) werd 
vrijdag tiende na een dubbel foutloos parcours in de Grote Tour, Relindi Van 't Merelsnest 
(Darco x Cardinal xx) werd zaterdag vijfde en tevens tiende in de Kleine Grote Prijs.
 

08/09/'03 Quarco Van 't Merelsnest tweede Grote Prijs Zandhoven  
Quarco Van 't Merelsnest (Darco x Hedjaz) werd in Zandhoven reeds twee maal dubbel 
nul in 1.40m op vrijdag en zaterdag (4e en 5e), maar zondag kwam de apotheose. Ruiter 
Damien Plume loodste de ruin naar de barrage van de Grote Prijs 1.50m waarin ze samen 
met Rudi Helsen als enige foutloos bleven. Helsen won met 2 tienden voorsprong, Quarco 
werd tweede en Philippe Lejeune werd 3,4 en 5. Tevens dit weekend behaalde Sapphire 
(Darco x Hedjaz) onder haar Amerikaanse ruiter Mclain Ward een mooie zevende plaats 
tijdens de zesbarenproef in 'swerelds duurst betaalde jumping ter wereld, Spruce 
Meadows Calgary.
 

28/07/'03 Safari Van 't Merelsnest wint $50,000 AVIS GRAND PRIX Catskills  
Sapphire (ex. Safari Van 't Merelsnest) heeft 27 juli laatstleden haar eerste Grote Prijs 
reeds gewonnen. Sapphire behaalde afgelopen weken een indrukwekkend palmares en 
won op enkele weken tijd ruim 25 000 dollars. Op 10 augustus wordt in Evergem Safari's 
kleindochter Demona Van 't Merelsnest (Voltaire x Ahorn Z x Darco) geveild!

07/07/'03 Topweekend voor Qarco en Safari  
Afgelopen weekend behaalde Sapphire (ex. Safari Van 't Merelsnest) een tweede plaats 
tijdens de §50,000 I LOVE NEW YORK GRAND PRIX onder haar ruiter Mclain Ward. 



Sapphire was het jongste paard in de competitie, hetgeen zorgde voor lovende kritieken in 
menig vakblad! Ook haar volle broer Qarco werd tweede, maar dat was in de finale van 
het Europees Kampioenschap voor Young Riders te Le Touquet (FR). Bovendien eindigde 
Qarco zesde in het eindklassement onder Damien Plume (talentvol ruiter van Philippe 
Lejeune). Young Riders zijn van 18 tot 21 jaar en hun EK stond overal op 1.50m!
 

20/05/'03 Safari Van 't Merelsnest onder Mclain Ward Grand Prix  
Merelsnest fokproduct Safari Van 't Merelsnest liep voor de eerste maal een Grand Prix in 
USA (§25,000 Grand Prix Classic Lexington) onder haar ruiter Ward Mclain. Ondanks één 
foutje in de barrage werd Safari Van 't Merelsnest (alias Sapphire) negende tussen alle 
Amerikaanse toppers! Safari is de derde nakomeling uit Idjaz-C (Hedjaz) die grote prijzen 
1.50-.1.60m loopt! Uniek is dat.
 

10/04/'03 Safari Van 't Merelsnest onder Ward Mclain in USA  
In de periode van januari tot en met maart vonden in Florida de internationale Palm Beach 
Classics (Wellington) plaats. De merrie Safari Van 't Merelsnest (Darco x Hedjaz) die vorig 
jaar werd verkocht naar Canada werd daar teruggevonden onder de Amerikaanse topruiter 
Ward Mclain. Safari heet nu Sapphire en sprong reeds meerdere klasseringen in 
1.35-1.40m rubrieken.
 

31/03/'03 Semiramis nochmaals succesvol  
Gedurende het voorbije weekend is Björn internationaal gaan rijden in Welkenreadt 
(juniors). Semiramis Van 't Merelsnest (Darco merrie) heeft haar werk daar zeer goed 
gedaan want ze werd driemaal geklasseerd, eens zesde in de Kleine grote prijs en 
tweemaal 10e in de nevenrubrieken. Deze combinatie zal in april naar Wisbecq en 
Moorsele gaan rijden.
 

23/02/'03 Quinten naar Vilamoura (POR)  
Afgelopen weekend is Quinten Van 't Merelsnest (Darco x Cardinal xx) van Nico 
Philippaerts naar Vilamoura in Portugal gereisd. Tijdens de openingsproef (1.30m) liep 
Quinten dubbel nul. Dag twee liet hij één foutje optekenen.


