
Stoeterij ’t Merelsnest is gevestigd in Sint 
Gillis Waas, een Belgische gemeente, aan 
de noordzijde begrensd door het Neder-
landse Zeeuws-Vlaanderen.. 
De zoektocht naar de stoeterij van de 
familie Van Bunder eindigt op een adres 
aan een doorgaande weg, waar vrij-
staande huizen dicht opeen staan. Niets 
wijst op de aanwezigheid van paarden, 
laat staan een stoeterij. Eén stap binnen 
in huis doet echter de twijfel als sneeuw 

voor de zon verdwijnen. Hier wonen 
paardenmensen. De muren hangen vol 
met paardenfoto’s en verschillende 
ereprijzen sieren de woonkamer. 
Centraal in de kamer staat pontificaal 
op de salontafel het pronkstuk van de 
hippische verzameling: de bokaal die 
toekomt aan de ‘BWP Fokkers van het 
Jaar’, een ereprijs die de Van Bunders in 
2004 in de wacht sleepten. 
Walter en Gerda zijn nog trots op deze 

onderscheiding en koesteren de herin-
nering: ‘Het winnen van deze trofee 
voelde als een echte bekroning. Het was 
voor ons een volkomen verrassing. Een 
dag voor de uitreiking hoorden we pas 
van het BWP dat we genomineerd 
waren. Op vrijdag, tijdens de derde fase 
van de hengstenkeuring, werd de prijs 
uitgereikt. Het afroepen van onze naam 
en de huldiging waren ongelooflijke 
momenten. We genieten er nu nog van.’

Uit een goed nest
Bij de Vlaamse familie Van Bunder draait alles om de paarden. Walter en zijn vrouw Gerda 

bestieren de fokkerij,  hun kinderen Björn en Sofie zijn hierbij nauw betrokken. Beiden zijn 

bovendien zelf actief in de wedstrijdsport. Zoals de Van Bunders erfelijk behept zijn met 

 paardenliefde, zijn de paarden op hun Stoeterij ’t Merelsnest belast met prestatiegenen. 

Bekendste product uit dit uitstekende nest is Safari van ’t Merelsnest, oftewel Sapphire.
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Walter vervolgt: ‘De waardering vanuit 
het BWP is altijd groot geweest. Dit in 
tegenstelling tot de waardering vanuit 
ons gewest. Ik vind dat vreemd. 
 Sapphire is toch een van de bekendste 
exportproducten uit deze regio. Onze 
hengst Vincenzo, een volle broer van 
Sapphire, is zelfs zwart gemaakt door 
fokkers uit het gewest.’

Kippenvel
De door de Van Bunders behaalde titel 
van ‘BWP Fokkers van het Jaar’ mogen 
ze dan niet enkel aan Sapphire te danken 
hebben, de Darco-dochter is wel het 
beste jong dat het Merelsnest tot nu toe 
verlaten heeft. De Van Bunders volgen 
hun topmerrie intensief. Gerda: ‘Vroeger 
gingen we nooit op reis. Nu met 
 Sapphire wel. Zo zijn we onder andere 
naar de Olympische Spelen in Athene 
geweest.’ Walter valt in: ‘Dat was een 
belevenis! Om een door jou gefokt paard 
over die enorme hindernissen te zien 
springen. Let wel, Sapphire was nog 
maar negen jaar. Ik hield mijn hart vast, 
zo’n jong paard en dan met die slechte 
bodem. Ik kreeg kippenvel toen Sapphire 
in de barrage van de landenwedstrijd de 
snelste tijd realiseerde.’
Kippenvelmomenten zijn er meer 

geweest de afgelopen jaren. Sapphire en 
haar ruiter McLain Ward hebben een 
vaste stek in het Amerikaanse team en 
wisten naast Olympisch goud ook de 
zilveren teamplak tijdens het afgelopen 
WK in Aken te behalen. In het indivi-
duele klassement versperde een balk de 
toegang tot de Final Four. Wat restte was 
een niet misselijke zevende eindplek. 
Ook eind 2006 en begin 2007 was het 
duo regelmatig in topvorm. Gewonnen 
werd er tijdens het Amerikaans kam-
pioenschap in december en later bij de 

wereldbekerkwalificatie van Wellington 
en de Grand Prix van Wellington. Deze 
laatste zege leverde een vette cheque 
van 100.000 euro op. 
Tijdens de wereldbekerfinale in Las 
Vegas volgden haar fokkers nauwgezet 
de verrichtingen van de twaalfjarige 
merrie, nu echter gewoon vanuit de 
thuiszetel. De spanning steeg ten top 
toen Sapphire na de eerste dag aan de 
leiding ging. Deze toppositie wist de 
Darco-dochter niet te consolideren. Op 
het eind van de rit resteerde de gedeelde 
achtste plek. 

Verbasterde vorm
Sapphire is vandaag de dag niet alleen het 
uithangbord van Stoeterij ‘t Merelsnest, 
ook het BWP schuift de merrie maar al te 
graag naar voren als succesproduct van 
de Vlaamse springpaardenfokkerij. 
En alsof hij de klasse van de merrie nog 
niet genoeg benadrukt heeft, voegt 
Walter er nog aan toe: ‘Wist je dat 
 Sapphire pas op zesjarige leeftijd haar 
eerste wedstrijd heeft gelopen? Voor 
McLain Ward is ze de onbetwiste 
nummer één. Ik heb van hem begrepen 
dat ze de prinses van de stal is en tot en 
met verzorgd wordt. Haar stal is dubbel 
zo groot als van de rest.’
Het enige manco is de naam van de 
topmerrie. Sapphire herinnert in 
verbasterde vorm nog aan haar geboor-
tenaam Safari, maar tot spijt van Walter 

Een trotse Walter en Gerda van Bunder tijdens de uitreiking van de bokaal voor Fokkers van het Jaar.

Walter van Bunder met Vincenzo van ‘t Merelsnest, goedegekeurde BWP-hengst en volle broer 
van Sapphire.
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is het toevoegsel ‘van ’t Merelsnest’ 
verdwenen. Het zal voor de Amerikanen 
niet uit te spreken zijn geweest en ze 
zullen niet op de hoogte zijn geweest 
van de succesfokkerij van de familie 
Van Bunder. Immers, de naam Van 
‘t Merelsnest is er eentje om trots op te 
zijn en staat al decennia garant voor 
topspringpaarden. 

Het succes van de ‘Sapphire-lijn’ begon 
met de merrie Chiquita (zie kader), een 
merrie die Walter kocht vanwege de 
uitstekende volbloedlijnen die in haar 
genen verankerd zaten. Gerda valt in: 
‘Chiquita was geen koopje. We hebben 
in het begin met de paarden de laatste 
frank erin gestoken, maar wel altijd 

met verstand.’ 
In eerste instantie combineerde Walter 
met Chiquita de fokkerij met de sport. 
Hijzelf sprong met de Cardinal-dochter 
op landelijk niveau. Vandaag de dag zit 
rijden er niet meer in voor Van Bunder. 
De ruiterfakkel heeft hij met succes 
doorgegeven aan zijn kinderen Björn 
en Sofie. Walter: ‘Het is geweldig dat 

de kinderen meegaan in de liefde voor 
de paarden. Zonder de kinderen was 
mijn werk (als zelfstandig 
C.V.-installateur, PvP)  moeilijk te 
combineren geweest met de paarden.’

Snoeven
Bijzonder is dat zowel Björn als Sofie 

enkel op eigen fokproducten van 
‘t Merelsnest rijden en dit doen ze niet 
onverdienstelijk. Sofie behaalde haar 
mooiste successen op de merrie 
Maureen, een halfzus van Sapphire. In 
’99 haalde het duo een top tien plek bij 
het Belgische kampioenschap voor 
 Junioren. Vanwege studieperikelen en 
een terugval in de sport heeft de nu 
24-jarige Sofie wat achterstand 
 opgelopen. Björn is zijn oudere zus op 
dit moment voorbij gegaan. De jongste 
Van Bunder-telg presteert op 1.50m 
niveau en wist tot tweemaal toe een 
vijfde plaats bij het Belgische Young 
Riders kampioensschap te behalen. 
Twee van zijn beste paarden op dit 
moment zijn Wendelina en Semiramis. 
Wendelina is een volle zus van Sapphire 
en is een merrie waar ze, volgens 
Walter, de hof voor plat lopen. 
 Semiramis (v. Darco) is niet gerelateerd 
aan Sapphire, maar is de stammoeder 
van de tweede foklijn, die ingezet wordt 
op Stoeterij ’t Merelsnest.       

‘De waardering vanuit het BWP is in 
tegenstelling tot WaarDering 

uit ons gewest, altijd groot geweest.

Sofie en Björn van Bunder.
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Met deze Semiramis presteerde Björn 
recentelijk goed in Moorsele en eerder 
ondermeer tijdens de Grote Prijs van 
Lummen, een concours dat helemaal 
naar het hart van de familie Van 
Bunder is. Walter verklaart: ‘We zijn 
absoluut geen voorstander van het 
kopen van startplaatsen. Tegenwoordig 
moet je eerst een tafel kopen om op 
een concours te mogen starten. Zoiets 

hoeft in Lummen gelukkig niet. Daar 
krijgt iedereen die het op sportieve 
gronden verdient een startplaats. Dat 
vond ik ook het mooie van de Olympi-
sche Spelen. Ik heb in Athene geen VIP-
plaats gezien.’
Walter typeert hiermee de instelling die 
heerst bij de Van Bunders. Doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg. De 
familie is trots op haar fokkerij-

successen, maar Walter en Gerda 
 benadrukken met regelmaat dat ze niet 
willen snoeven. Het is net als met hun 
huis. Van buitenaf valt het weinig op, 
maar van binnen straalt de trots, 
waarbij de liefde voor het paard voorop 
staat. Het resultaat hiervan is de prach-
tige prestatiefokkerij van Stoeterij ’t 
Merelsnest: zonder snoeven een meer 
dan  uitstekend nest. |

Chiquita en idjaz
De successtory van ’t Merelsnest vindt zijn eerste hoofdstuk in de aankoop van de negenjarige Chiquita (v. Cardinal xx). Deze 
merrie is samen met haar eerste veulen, de in 1985 geboren Idjaz-C (v. Hedjaz), verantwoordelijk voor de fokkerijsuccessen van 
de familie Van Bunder. Moeder en vooral dochter waren zeer vruchtbaar. Chiquita gaf twaalf veulens en Idjaz maar liefs zestien. 
Haar nafok leverde Idjaz in 2004 de titel BWP-Merrie van het Jaar op. Kort daarna overleed Idjaz op negentienjarige leeftijd, 
drachtig van haar zeventiende veulen. De merrie was in shock geraakt na een simpele ingreep van de dierenarts en kwam niet 
meer overeind. Chiquita kwijnde weg en ging twee maanden later haar dochter achterna.
  
De bekendste nakomelingen van Chiquita zijn:
•	 	Quinten	van	’t	Merelsnest	(1993,	v.	Darco). Quinten schopte het tot goed-

gekeurde BWP hengst en heeft onder hengstenhouder Nico Philippaerts op 
1.30/1.40m niveau gelopen. 

•	 	Relindi	van	’t	Merelsnest	(1994,	v.	Darco). Deze merrie sprong onder het zadel 
van Kurt DeClerq over een muur van twee meter. In 2004 presteerde de Darco-
dochter met Grant Wilson op 1.40m niveau. Nu dient ze de fokkerij.

•	 	Socrata	van	’t	Merelsnest	(1995,	v.	Darco). De merrie liep op zesjarige leef-
tijd al succesvol internationaal 1.40m onder het zadel van de Engelsman 
 Jonathan Egmore. Later werd ze verkocht aan een  juniorenamazone. 

De bekendste nakomelingen van Idjaz zijn: 
•	 	Lapino	(1988,	v.	Lys	de	Darmen),	stamboeknaam	Livius	van	’t	Merelsnest. 

Lapino presteerde op Grand Prix niveau en won onder andere op negenjarige leeftijd het Puissance springen tijdens de 
jumping van Brussel door over een muur van 2,25 meter te springen.

•	 	Maureen	van	’t	Merelsnest	(1989,	v.	Lys	de	Darmen). De temperamentvolle merrie liep niet alleen succesvol onder Sofie  
  Van Bunder, maar deed ook in de fokkerij goede zaken. Uit haar nafok is Romulus	van	’t	Merelsnest	(1994,	v.	Voltaire)                   
bekend. Deze ruin won onder de Amerikaan Aaron Vale in twee jaar tijd zes Grote Priizen.

•	 	Nearco	van	’t	Merelsnest	(1990,	v.	Lys	de	Darmen).	De ruin Nearco is via wat omwegen terechtgekomen bij de 
 Amerikaanse amazone Susan Hutchison. Zij reed de Lys de Darmen-zoon tot op 1,50m niveau.

•	 	Ovidius	van	’t	Merelsnest	(1991,	v. Lys	de	Darmen).	Ovidius liep 
 verschillende (internationale) wedstrijden op 1.40m  niveau. Ook deze ruin 
kende successen in de Puissance. In Duinkerken werd een muur van 2,05 
meter overwonnen.

•	 	Qarco	van	’t	Merelsnest	(1993,	v. Darco).	De Darco-zoon liep op het hoogste 
niveau onder Eric van der Vleuten, Philippe Le Jeune en Filip Lacus, met wie 
hij in 2004 zesde werd op het Belgisch Kampioenschap. De ruin zet nu zijn 
carrière voort met de Amerikaanse Robin Sweely.

•	 	Sapphire	(1995,	v. Darco),	stamboeknaam	Safari	van	’t	Merelsnest.	 
Zie verhaal.

•	 	Vincenzo	van	’t	Merelsnest	(1998,	v. Darco).	Vincenzo is de tweede goedge-
keurde BWP hengst, die door Van Bunder gefokt is. De volle broer van Sapphire 
heeft succesvol gelopen in de cyclus voor zevenjarigen en dient nu de fokkerij.

Livius van ’t Merelsnest

Een nog jonge Romulus van ’t Merelsnest bij 
zijn moeder Maureen  
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