ZAMP VOM THERMODOS
A LENDA ZAMP

Sue Belfield publicou no site VIDEX um belo artigo sobre a Lenda Zamp. Sobre o Sieger Zamp v. Thermodos, SchH3, Kkl. 1,
filho do vice-Sieger Quantum v. Arminius e de Ute v. Arminius.
Sue Bielfield começa seu texto escrevendo sobre a cidade aonde Zamp nasceu em 27 de janeiro de 2002, Bad Neustadt, uma
cidade antiga, cercada por um muro e construída com o formato de um coração, localizada no coração da Alemanha, aonde em
27 de janeiro de 2002 uma ninhada de seis filhotes nasceu no canil Grabfeldgau, na casa da família de Reinhard Dietrich, Sigrid
e das duas filhas do casal, Julia e Lisa.
Sue Belfield começa o seu texto mostrando uma foto do local e contando uma história bem no estilo de um conto de fadas, local
este que no ano 790 (AC), o famoso Rei Charlemagne (em Latin, Karolus Magnus), supostamente teria dito a sua esposa, a
Rainha, “Como um sinal de nosso amor, construirei neste local uma cidade com o formato de um coração.”

Belfield descreve um encontro que teve com a família Dietrich e com Lisa, filha do casal. A pequena Lisa Dietrich tinha apenas 8
anos quando Zamp nasceu. Apesar de sua pouca idade, foi Lisa que escolheu Zamp entre os seis filhotes nascidos. Quando
perguntada sobre o pequeno Zamp, Lisa disse que “quando ele era jovem, Zamp não era um filhote bonito. Ele era muito
alongado, a garupa não era boa”. Diante de tal resposta, uma nova pergunta: “o que você viu neste filhote que fez com que
você o escolhesse?” Lisa resondeu: “amor a primeira vista, pois ele era gordo e queria dormir o tempo todo.”
A mãe de Zamp, Ute vom Thermodos tinha 3 meses de idade quanto Reinhard Dietrich fez um acordo com seu criador e
proprietário, o juiz Albredht Woerner. Ute terminou em 10 ocasiões como SG1 e bem cedo obteve um “V”, obteve o SchH2 e a
seleção Kkl. 1. Na segunda ninhada de Ute, nasceu Zamp v. Thermodos e Lisa escolheu o seu cão favorito.

Como todos sabem, os filhotes passam por vários estágios de desenvovimento, especialmente os machos e durante os seis
meses seguintes, apesar dos momentos difíceis pelos quais passou Zamp, Lisa acompanhou com carinho o crescimento de seu
filhote. Como bem ressaltou Belfield, graças ao amor de uma criança, a criação não perdeu este fenomenal macho, que poderia
muito bem ter terminado no fundo de um quintal, como um animal de estimação. Muito pelo contrário, cresceu como um super
cão envolvido pelo amor da família Dietrich.

Em 2 de outubro, com 10 meses, Zamp participou de sua primeira exposição. Foi em Heroldsberg, perto de Nürnberg, e o Juiz
foi Herr Nitschke. Zamp terminou em primeiro lugar. Durante todo o ano seguinte (2003), Zamp foi muito trabalhado com
vistas a sua participação na Sieger da Alemanha. Zamp continuou invicto e obteve 10 vitórias nas 10 exposições que participou.
Inevitavelmente, em vista de suas vitórias, mais e mais pessoas comentavam sobre as qualidades excepcionais de Zamp.

O resto da história está nos arquivos da SV. A Siegerschau de 2003 foi realizada em Ulm e a segunda categoria machos foi
julgada pelo Herr Bernhard Norda. O Sieger da classe foi Zamp Thermodos. Dois anos depois, em 2005, de volta a Ulm, Zamp
apresentou seu primeiro grupo de progênie e todos os seus filhos estavam ainda na terceira categoria, tendo entre 12 e 18
meses de idade. Apesar do curto período até então como reprodutor, ficou claro a grande capacidade de Zamp como
transmissor das excelentes qualidades do mesmo. Em seu grupo estavam cães como Negus Holtkämper See, Pania dell Alto
Pino, Chiara v. Steffen Haus, para mencionar apenas alguns de sua descendência com cada vez mais VAs.
Belfield escreveu que “ao observá-lo em 2003, me apaixonei por este macho ... ao observar o seu impressionante grupo, não
foi surpresa ver o juiz Herr Heinz Sheerer, colocá-lo como VA5, atrás do Sieger daquele ano, o VA1 Larus v. Batu, do VA2
Quantum v. Arminius (pai de Zamp), do VA3 Erasmus van Noort e do VA4 Pakros d’Ulmental ...”.

Em 2006 a Siegerschau teve lugar em Oberhausen, quando debaixo de um sol forte, Zamp apresentou pela segunda vez seu
grupo de progênie e, como ressaltou a autora do texto, “o melhor grupo que vi até hoje”.

Em um estádio lotado, Zamp foi aplaudido de pé. “Nunca antes vi tal demonstração de afeto e de reconhecimento para um cão
e seu grupo de progênie”, afirmou Belfield. No dia seguinte, sob chuva torrencial, Herr Sherrer, juiz da Aberta Machos, passou
Zamp da segunda para a primeira colocação. Julia, a filha maior, que apresentava Zamp, com a braço esquerdo levantado em
sinal de vitória, assumia a primeira posição debaixo de intensos aplausos do público presente. Equanto isso, a pequena Lisa
chorava copiosamente, na grade que separava o ringue do espaço destinado aos chamadores. Poucos minutos depois, Zamp v.
Thermodos era consagrado como o Sieger da Alemanha.

Belfield conclui afirmando ter esperança de que ainda teremos mais e mais capítulos no futuro para homenagear o belo Zamp,
um cão de excelente temperamento, disposição e um tremendo reprodutor. Afirma ainda que um dos aspectos mais
importantes da vida de Zamp foi a relação especial entre aquele magnífico cão e sua família “humana”, aonde começou como
um pequeno cão de estimação que, nas palavras de Lisa “Zamp nasceu aqui e morrerá aqui”. “Acredito que nada mais necessita

ser dito”, concluiu Belfield.
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