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Chat Botte du Ruisseau Z erkend

Veelbelovend
voor sport
en fokkerij
Sommige paarden vallen op door hun excellente pedigree, anderen
vallen op door hun prestaties in de ring; de onlangs door het KWPN
erkende Chat Botte du Ruisseau Z lijkt op alle fronten op te vallen.
De inmiddels tienjarige Casall-zoon is onder de Nederlandse
springruiter Johnny Pals hard op weg naar de top en zou als
fokhengst ook weleens van grote waarde kunnen worden.
Tekst: PETER VAN DER WAAIJ — Beeld: DIRK CAREMANS
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hat Botte du Ruisseau Z werd door zijn
Belgische fokker Andre Vandepapeliere
als veulen geregistreerd bij Studbook
Zangersheide, waar hij op latere leeftijd ook zijn
dekbrevet verdiende. De Belgische springruiter
José Thiry leidde Chat Botte du Ruisseau Z van
jongs af aan op en als zesjarige boekte de vos al
zijn eerste internationale successen. Zo doorliep
hij met veel succes de jonge paardenrubrieken
op concoursen als Lummen, Maubeuge en
Bonheiden en mocht hij als zevenjarige op het
Wereldkampioenschap in Lanaken aan de start
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verschijnen. Na een goede start op dag één,
maar een kleine tegenslag op dag twee kwam
Chat Botte du Ruisseau Z in Lanaken in de
troostfinale aan de start. Daar gooide de
Casall-zoon hoge ogen door onder José Thiry
een tweede plaats te bemachtigen.

Opvallend in Lummen
De internationale carrière van Chat Botte du
Ruisseau Z werd voortgezet en als zevenjarige
behaalde hij al eens een tweede plaats in een
jongepaardenrubriek in Lummen. Vervolgens
doorliep de Casall-zoon het gehele zomerseizoen
de internationale concoursen. Op achtjarige
leeftijd nam José Thiry Chat Botte du Ruisseau
Z wederom mee naar Lummen, waar hij voor het
eerst aan start kwam in de 1.45m Longines
Rankingproeven. In Lummen bleven zijn
springkwaliteiten niet onopgemerkt en viel de
hengst ook bij Johnny Pals in de smaak.
Jan Vink van Stoeterij Black Horses en de
familie Roex schaften Chat Botte du Ruisseau Z
in de lente van 2016 aan voor de sportcarrière
van Johnny Pals.

“Als achtjarige sprong hij abnormaal met José
Thiry in Lummen. Ik was echt niet de enige die
hem opviel; iedereen had het over Chat Botte.
Vervolgens hebben Jan Vink en Jos Roex hem
samen voor mij gekocht”, vertelt Johnny Pals.

‘Chat Botte heeft alles’
De in België gevestigde Nederlandse spring
ruiter Johnny Pals heeft Chat Botte du
Ruisseau Z inmiddels ruim anderhalf jaar
onder het zadel en heeft hoge verwachtingen
van de voshengst. “In mijn ogen heeft dat
paard alles. Hij heeft ongelofelijk veel kwali
teit, top manier van springen en veel vermo
gen. Daarbij heeft hij ook een top karakter en
is hij bloedmooi”, vindt Pals. “Het enige wat hij

Sinds medio 2016 is Chat
Botte du Ruisseau Z onder
het zadel van Johnny Pals
en de springruiter heeft
hoge verwachtingen. “In
mijn ogen heeft hij alles.
Het enige wat hij nog niet
heeft is ervaring.”

nog niet heeft is ervaring; we moeten nog
steeds werken aan de controle in de ring en de
ervaring op het hoogste niveau. De afgelopen
weken zijn we onder andere met Chat Botte
naar de Sunshine Tour geweest en daar was
de controle heel goed en sprong hij wederom
fantastisch.”
In anderhalf jaar tijd heeft Chat Botte du
Ruisseau Z inmiddels al een aantal sterke
prestaties geleverd met Johnny Pals in het
zadel. Zo wonnen zij tezamen de Grand Prix
van Roosendaal, werd het duo tweede in de
Grote Prijs op de KWPN Stallion Show begin
dit jaar en bemachtigden zij een derde plaats
in de Grand Prix van Outdoor Gelderland
afgelopen zomer. Ook de achtste plaats in
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“Chat Botte heeft een top
karakter, is bloedmooi en hij is
echt een vaderdier.”

de Sires of the World in Lanaken vorig jaar
is verdienstelijk te noemen, net als de
vijfde plaats in de vijfsterren-Grand Prix
van Mechelen.

‘Niet overhaasten’
Met alle verwachtingen die Johnny Pals heeft
van Chat Botte du Ruisseau Z, wil hij toch juist
niets overhaasten met het oog op de toekomst.
“Chat Botte is ongelofelijk voorzichtig, je mag

Chat Botte’s vader Casall
behoorde onder Rolf-Göran
Bengtsson tot de allerbeste paarden van zijn
generatie en heeft zich als
springpaardenleverancier
ook al ruimschoots op de
kaart gezet.

hem niet overnemen. Hij mag nu mooi achter
de andere paarden aan groeien. De Cumanodochter Wesselina doet het op dit moment erg
goed, ik rij momenteel Abache HL van mijn
vriendin Charlotte Verhagen en de KWPNerkende hengst Fernando (v.For Pleasure red.)
komt ook weer terug op niveau. Fernando
sprong in Spanje erg goed en die wil ik van de
zomer weer op niveau kunnen rijden. Met Chat
Botte en Fernando beide in vorm; ja, dan kun
je wel op concours”, grijnst Johnny Pals.
“Het eerste plan met Chat Botte is toewerken
naar het Nederlands kampioenschap. Dat is
voorlopig het hoofddoel en van daaruit kijken
we weer verder. Als Fernando weer op niveau is
deze zomer hoop ik wel weer op een teamplaats

SPORTIEVE PRESTATIES
1e plaats CSI2* Grand Prix Roosendaal december 2017
2e plaats 1.50m Grote Prijs KWPN Stallion Show februari 2018
3e plaats CSI3* Grand Prix Arnhem juli 2017
5 e plaats CSI5* Grand Prix Mechelen december 2017
6e plaats CSI2* Grand Prix Roosendaal februari 2017
7e plaats CSIO5* 1.50m-rubriek Lummen april 2017
8e plaats Sires of the World Lanaken september 2017
8e plaats CSI4* 1.50m Jumping Amsterdam januari 2018

Philippaerts behoorde deze krachtpatser tot de
beste springpaarden ter wereld en later groeide
hij uit tot één van de waardevolste springpaardenverervers die de fokkerij ooit gekend heeft.
Ook overgrootvader G.Ramiro Z mag in dit rijtje
genoemd worden; de in 1965 geboren hengst is
mondiaal uitgegroeid tot één van de steunpilaren van de huidige sportpaardenfokkerij.

Excellente moederlijn
voor een landenwedstrijd, maar als Chat Botte
er klaar voor is, dan denk ik met hem ook wel
een keer het oranje jasje te mogen dragen”,
blikt Johnny Pals hoopvol vooruit.
Inmiddels heeft Johnny Pals nog meer te
hopen van Chat Botte du Ruisseau Z; de
springruiter en zijn eigenaren verwachten een
aantal veulens van de Casall-zoon. “We hebben
een aantal goede merries gedekt bij hem,
waaronder één van mijn beste paarden uit het
verleden, Intradella Z. Ik verwacht voor de
fokkerij ook echt veel van hem, want naast zijn
springkwaliteiten heeft hij een top karakter, is
hij bloedmooi en is het echt een vaderdier.
Daarbij is hij top gefokt uit een heel goede
moederlijn. Zoveel goede Casall-hengsten zijn
er nog niet, dus ik denk dat Chat Botte zeker
interessant is voor de fokkerij.”

Extra pedigree
Die pedigree van Chat Botte du Ruisseau Z, die
is tot zover nog niet belicht. Maar die excellente
springmanieren, kwaliteit aan de sprong en
atletische vermogen komen niet uit de lucht
vallen. Chat Botte du Ruisseau Z heeft een extra
pedigree. Ten eerste is hij een zoon van de legendarische hengst Casall, die onder Rolf-Göran
Bengtsson jarenlang tot de absolute wereldtop
behoorde en inmiddels is uitgegroeid tot een
springpaardenvererver van formaat. De
Caretino-zoon wordt wekelijks vertegenwoordigd door tal van nakomelingen op het allerhoogste niveau, waaronder Casello (Ludger
Beerbaum), Casallo Z (Piergiorgio Bucci),
Chesall Zimequest (Simon Delestre), Caracas
(Jos Verlooy), Wunschkind (Eric van der
Vleuten), Chilli Willi (Nicola Philippaerts), de
KWPN-gekeurde Alicante (Jérôme Guéry &
Piergiorgio Bucci) en The Toymaker (Bassem
Hassan Mohammed).
Chat Botte’s grootvader is eveneens een legende,
namelijk de wereldberoemde Darco. Onder Ludo

De moederlijn van Chat Botte du Ruisseau Z is
op zichzelf ook excellent te noemen. Chat
Botte’s moeder Pupiblue du Ruisseau gaf
namelijk naast Chat Botte ook al de internationale springpaarden Extra Blue (v.Cicero Z van
Paemel), die op pas net achtjarige leeftijd al op
1.45m-niveau springt onder de Fransman Jean
Charles Bernast, en ook Chirac du Ruisseau Z
(v.Chicago Z) van Joy Sieg. Het opvallendste
paard dat Pupiblue du Ruisseau tot zover
gebracht heeft, is misschien wel de Heartbreaker-dochter Heidi du Ruisseau Z. Onder de

“Als achtjarige sprong Chat Botte
abnormaal in Lummen. Ik was echt
niet de enige die hem opviel; iedereen
had het over hem.”

Australische Edwina Tops-Alexander behoorde
Heidi du Ruisseau Z een periode tot de beste
springpaarden ter wereld. Zo behaalde de
Heartbreaker-dochter top 3 klasseringen in
hoofdrubrieken in Madrid, Monte Carlo, Parijs
en Oslo. Daarnaast won Heidi du Ruisseau Z een
belangrijke 1.55m-rubriek in Valkenswaard en
werd zij tweede met het Australische team in de
troostfinale van de FEI Nations Cup Finale in
Barcelona. Later nam de Britse amazone
Alexandra Thornton de teugels over.
Chat Botte’s grootmoeder Pin Up du Ruisseau
bracht ook al de nodige internationale springpaarden voort, waaronder de Chellano Z-zoon
Celsius du Ruisseau Z. Onder Ugo Berrittella en
Gregory Wathelet sprong deze donkerbruine ruin
op Grand Prix-niveau. Daarnaast is Pin Up du
Ruisseau eveneens de grootmoeder van Cyrano du
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Moeder Pupiblue du
Ruisseau gaf naast Chat
Botte du Ruisseau Z nog
meer succesvolle
springpaarden, waaronder
de topmerrie Heidi du
Ruisseau Z
(v.Heartbreaker) van
Edwina Tops-Alexander.

Ruisseau Z – ook een zoon van Chellano Z, deze
was op het hoogste niveau succesvol onder het
zadel van de Franse ruiter Olivier Guillon.

Veelbelovend
Naast zijn veelbelovende sportprestaties en
zijn uitstekende afstamming beschikt Chat
Botte du Ruisseau Z ook nog eens over een
goed exterieur. In het opgemaakte verslag naar
aanleiding van zijn erkenning staat het
volgende genoteerd over zijn model: “Chat

“Als Chat Botte er klaar
voor is, denk ik met hem
wel een keer het oranje
jasje te mogen dragen.”

Botte du Ruisseau Z is een aansprekende, rijtypische en goed ontwikkelde hengst die
ruimvoldoende in het rechthoeksmodel staat.
Het hoofd is aansprekend, de nek is goed van
lengte met een iets zware hoofd-hals verbinding. De hals is goed van vorm, ruimvoldoende
van lengte en goed van bespiering. De schoft is
goed ontwikkeld en is zeer goed van lengte. De
schouder is goed van lengte en een fractie steil.
De rug is licht gezonken en ruimvoldoende tot
goed van lengte en goed van bespiering. De
lendenen zijn een factie strak en goed aangesloten, de croupe is goed van lengte, ligging en
bespiering. De broekspier is goed van lengte.”
Daarnaast beschikt Chat Botte du Ruisseau Z
ook over een correct gesteld fundament.
De genetisch zeer interessante Chat Botte du
Ruisseau Z kan dus weleens een grote aanwinst
zijn voor de KWPN-fokkerij. Nu maar hopen
dat Johnny Pals dat oranje jasje een keer uit de
kast mag halen voor deze KWPN-erkende
Casall-zoon. •
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