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Nakomelingen succesvol op Nationale
Tuigpaardendag 2011
Kinderen van de tienjarige KWPN-hengst Unieko namen dit jaar op de Nationale Tuigpaardendag in drie van de
vier keuringsrubrieken de kopplaatsen in. Bij tweejarige hengsten was het zijn zoon Erdball die rubrieksaanvoerder werd. Bij de tweejarige merries, waaronder drie dochters van Unieko, gingen Edaperty en Ellis op kop
en bij de driejarigen, waaronder in totaal zes merries, had Unieko vier dochters in de finale. Twee van deze
dochters, Dirose en Dareda, voerden deze groep van negen finalisten aan. Bij de nationale top 10 had Unieko dit
jaar twee veulens, Glansrijk en Gerianne M. Fraaie fokkerijsuccessen die de aanleiding vormden tot dit artikel.
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als concourspaard furore maakte. Ook
Sandokan is naar Amerika gegaan.
Unieko is naast Uromast (beschikbaar via
diepvriessperma), Vaandrager HBC en
Victory één van de vier rechtstreekse
zonen van Manno, die de fokkerij momenteel dienen.

Twee keer kampioen
Kees van der Maat kocht Unieko, wiens
veulennaam Unicum is, als jaarling van
Harm Velderman. In 2003 presenteerde Van
der Maat de tweejarige hengst op de Natio-

nale Tuigpaardendag. De vos draafde heel
best met een zeer sterk ondertredend
achterbeen. Hij klom er fijn in. Unieko liet de
overige 33 hengsten achter zich en werd
kampioen. Afstamming leverde de hengst
83 punten op, exterieur werd 82 en voor
beweging scoorde hij 89 punten. Op de
hengstenkeuring 2004 in Den Bosch presenteerde Unieko zich ook weer heel sterk en
werd hij wederom kampioen. Unieko werd
omschreven als een elegante hengst met
een prachtig front die zijn sierlijke lijf goed
weet te gebruiken. ‘Adellijke Kampioen

Unieko staat alweer een aantal jaren ter dekking op Hengstenhouderij Landzicht van Martin en
Mark de Groot in Giessenburg en Mark kan het goed vinden met deze hengst.

R i j k v a n Vu l p e n

In 2004 werden er 16 zonen van Manno
aangeboden op de hengstenkeuring in
Zwolle. Zeven mochten er door naar de
tweede bezichtiging in Den Bosch, drie
werden tenslotte ingeschreven. Dat waren
naast de kampioen van Den Bosch Unieko
ook Uromast en Ulandro die overigens als
vierjarige het verrichtingsonderzoek aflegde. Uromast is geëxporteerd naar Amerika
en Ulandro is op grond van getoonde
veulens op wacht gezet om vervolgens ook
naar Amerika te gaan. Kees van der Maat
kreeg Unieko goedgekeurd en op de
Zilfia’s Hoeve waar zijn vader Manno nog
altijd ter dekking staat, werd ook Unieko
ter dekking aangeboden. Toen hij met
positief resultaat zijn veulens had getoond
verkocht Van der Maat Unieko aan Hengstenhouderij Landzicht in Giessenburg
waar de hengst tot op heden ter dekking
staat. H.A. Velderman uit Mariënheem
fokte Unieko uit de keurmerrie Colinda,
een dochter van de grote maat Hackneyhengst Cambridge Cole. Grootmoeder
Osina is een keur preferente dochter van
Indiaan en zij is uit Lieza (ster van Zagreb x
Irma van Cehadee x Doulina van Uron).
Osina is ook de moeder van de in 1989
geboren KWPN-hengst Harmonie (v.Wilhelmus, f. M.J. Van Doren, Boekel) die ook
naar Amerika is geëxporteerd en van de
Waterman-sterdochter Myosina. Zij leverde
van Manno de tweede bezichtigingshengst
Bento en de aangewezen hengst Sandokan (v.Lorton) die op Stal Robbie van Dijk
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Afstammelingenkeuring
In 2005 werden uit 44 dekkingen 32 veulens
geregistreerd. Daarvan werden op de
afstammelingenkeuring 14 veulens getoond
en dit selectiemoment doorstond de hengst
ruimschoots. Hij toonde een uniforme
collectie tuigtypische veulens die over veel
uitstraling beschikten en die matig tot
voldoende ontwikkeld waren. Citaten zijn
verder: ‘De draf heeft ruimte en zweefmo-

Rosan Wilts

Unieko’, zo luidt de aanhef van het keuringsverslag van Den Bosch. ‘Het exterieur van
Unieko doet denken aan de adel van een
Saddlebred’ is een citaat uit de rapportage.
Unieko werd op het verrichtingsonderzoek
de hoogst scorende hengst. Houding,
zweefmoment, gebruik achterbeen en algemeen beeld leverden 8,5 op. Actie voorbeen
en looplust een 8. Hij wordt omschreven als
een betrouwbare eerlijke, ijverige en werkwillige hengst die wel wat snel gespannen is
en een wat gevoelige mond heeft. ‘De stap
is zeer goed. De hengst toont veel houding,
komt goed terug in het front en maakt zich
groot voor de showwagen. Achter toont hij
veel buiging en afdruk en hij brengt zijn
achterbeen ver onder de massa. Zijn zweefmoment is tijdens de training sterk verbeterd. Unieko heeft veel aanleg als tuigpaard’
aldus zijn verrichtingsverslag. Kees en Mieke
van der Maat presenteerden Unieko in de
hengstencompetitie.

Het komt niet zo vaak voor dat KWPN-hengsten in het span worden uitgebracht. Mark de Groot deed het en
presenteerde hier voor het eerst Unieko en zijn zoon Aquarel in het span. Zij wonnen vorig jaar de nationale
tweespancompetitie.

Henk Rootveld, voorzitter hengstenkeuringscommissie
“Unieko is om te zien de hoogst in het bloed staande zoon van de preferente topvererver Manno. Op zich
niet zo vreemd omdat de moeder van Unieko een rechtstreekse dochter is van de invloedrijke grotemaat
Hackneyhengst Cambridge Cole. Via Manno’s grootvader Renovo, een zoon van Cambridge Cole, en zijn
eigen moeder is Unieko bovendien op Cambridge Cole ingeteeld. Unieko geeft doorgaans grootgelijnde
tuigpaarden met veel front en een sterk drafmechanisme. Het is nog te vroeg om te kunnen stellen of de
nakomelingen van Unieko voor de showwagen de verwachtingen helemaal waar weten te maken. De
komende jaren zal dat duidelijk worden.”

Renovo preferent
Fabricius preferent
Voratina keur
Manno preferent
Zakerno
Gilvia ster preferent
Zilvia keur preferent
Unieko
Walton Searchlight
Cambridge Cole preferent
Cambridge Made
Colinda keur
G e a Ve e n s t r a

R i j k v a n Vu l p e n

Indiaan preferent
Osina keur preferent
Lieza ster

De familie Postma fokte Aurose, de eerste keurmerrie van Unieko, die in handen van Lubbert van Oene een IBOP
van 89 punten wist te realiseren. Postma gebruikte Unieko al zes keer.
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“Daar doen we een
merrie bij”

Jacob Melissen

Foppe Postma maakte al zes keer gebruik van
Unieko. Hij wist het destijds meteen toen hij
Unieko in Den Bosch zag, bij die hengst ging hij
dekken. Foppe: ”Unieko sprak ons direct aan,
zijn adel, zijn sterke bewegingen, zijn uitstraling. Cambridge Cole brengt adel en wij willen
een edel, luxe veulen fokken. En dat er Indiaan
achter zat vonden wij ook een pluspunt. Mijn
vader was altijd wijs met Indiaan in de pedigree
en dat heb ik goed onthouden. Ons eerste
veulen was Aurose en zij is inmiddels keur. Ik
vond de veulens op de afstammelingenkeuring
best. Wij hebben zes maal Unieko gebruikt en
hij heeft ons kampioenen gebracht. Zelf heb ik
Unieko niet zo vaak aangespannen gezien,
maar als hij goed fokt, zegt mij de aangespannen prestatie niet meer zoveel.” De familie
Postma gebruikte Unieko nu twee jaar niet. “Je
wilt ook weer een andere jonge hengst
proberen, je moet niet op één paard wedden, is
het gezegde toch! Maar volgend jaar is Unieko
zeker weer een optie.”

De door de W.L. Ruinemans gefokte Anca werd in 2008 nationaal kampioen bij de driejarige merries en is ook
keur. Anca bracht vorig jaar ook al een kampioen, namelijk het veulen Franko (v.Bakboord HBC).

ment. De actie van het voorbeen is goed.
Het achterbeen heeft een goede buiging.
Enkele veulens brachten het achterbeen met
veel kracht onder terwijl bij enkele anderen
de kracht beter had gekund. De kwaliteit van
de moeders was zeer wisselend.’
Momenteel zijn er 271 veulens van Unieko
geregistreerd. In 2005 werden er 32 veulens
(A-jaargang) van Unieko geregistreerd, 2006
leverde 27 geregistreerde veulens op
(B-jaargang), de C-jaargang van 2007 bracht
45 geregistreerde veulens, het jaar er op, de
D-jaargang van 2008 werd 49 veulens, in
2009 werden 39 veulens geregistreerd
(E-jaargang), daarna 2010 met 58 veulens uit
de F-jaargang en dit jaar werden er voor
1 juni 21 veulens geregistreerd (G-jaargang).
Vanaf zijn eerste jaargang werden zijn

veulens uitgenodigd voor de Nationale
Veulenkeuring. Regionaal hadden ze dan
vaak al een kampioenstitel op hun naam. In
2005 had Unieko vijf nationale veulens.
Amena (uit Urena van Fabricius, f/g. L.P. van
der Helm, Kerkwerve) werd zesde en Alfred,
de later goedgekeurde Aquarel (uit Petra ster
van Koblenz, f/g. HHJ. Tonnaer, Ysselsteyn),
tiende. In 2006 mochten er drie Unieko’s op
de nationale toer. In 2007 werd het merrieveulen Cimone (uit Simone ster van Indurain,
f/g. L. Hollander, Gieten) tweede en Carpe
Diem (uit Niantha keur van Fabricius, f/g.
D.R.C. Jilesen, St. Agatha) derde op de
NVK. Carpe Diem behoort overigens tot de
vier tweede bezichtigingshengsten van
Unieko. In 2008 had Unieko twee veulens in
de finale. Kampioen Nijkerk Dareda (uit

“Het doet mij veel plezier dat Unieko zo
goed fokt”

G e a Ve e n s t r a

Vorig jaar was het door S.J. Cazemier gefokte hengstveulen Florian reservekampioen op de Nationale
Veulenkeuring. Cazemier fokt al heel lang met deze stam.
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Harm Velderman kocht Unieko’s moeder Colinda als keurmerrie. Hij heeft de merrie nooit uitgebracht. Ze is op 25-jarige leeftijd overleden met een één maand oud veulen aan de voet. Unieko
verkocht hij als jaarling aan Kees van der Maat. Velderman: “Toen Unieko was geboren wilden we
Colinda weer bij Manno dekken. Dat wilde bij ons niet zo goed lukken. Kees van der Maat stelde
voor merrie en veulen mee te nemen. Ze stond daar een maand. Toen Kees Colinda terugbracht
vroeg hij of we het veulen wilden verkopen. We hadden dat jaar maar één veulen en dat wilden we
toen houden. Het jaar erop kwam Kees weer langs. Hij zei dat hij toevallig in de buurt was en vroeg
naar Unieko. Nou, een jaarlinghengst kan al veel mans zijn en toen heb ik hem maar verkocht.
Kees had wel gezien wat hij kon natuurlijk, maar bij ons lag hij of galoppeerde hij. Zo opvallend
heb ik hem eigenlijk nooit gezien. Dat hij het kan, hebben we later gezien. En dat hij ook goed fokt,
daar ben ik heel blij mee. Een hengst fokken is al uniek, maar een goed fokkende hengst fokken is
nog unieker”, is de conclusie van de fokker van Unieko.
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“Unieko is een
veredelaar”
Mark de Groot kan het goed vinden met
Unieko. ”Unieko is een prettige hengst in de
omgang. Eigenlijk wordt hij steeds rustiger. In
het begin moest hij leren zich op wedstrijden
te ontspannen. Dat lukte de ene keer beter
dan de andere keer, maar ik heb toch diverse
wedstrijden met hem weten te winnen. Zo
vaak heb ik hem eigenlijk ook niet in het
enkelspan uitgebracht, de fokkerij ging voor.
Nou en daarin doet hij het goed. In zijn
kinderen herken ik vaak het atletisch
vermogen van hun vader. En hij is ook een
veredelaar, dat zie je ook steeds weer terug.
We zien vaak dat fokkers die hem eerder
gebruikten en dan even een uitstapje maakten
naar een andere hengst nu weer terugkomen
bij Unieko. Dat is een positief gegeven, toch.”

Nareda ster van Hilbert, f/g. S. Daniëls,
Wageningen) werd toen nationaal vierde. In
2009 haalde Erewacht (uit Van Ereda ster
van Waterman, f/g. J. Veldhuizen, Barneveld)
plaats vier op de NVK. 2010 was een topjaar
voor de hengst, toen waren er zes Unieko’s
bij de top tien in de finale op de Nationale
Veulenkeuring. Florian (uit Afira ster van
Saffraan, f/g. S. Cazemier, Jonkersvaart)
werd reservekampioen, vierde werd Fureda
(uit Ureda keur van Jonker, f/g. S. Daniëls,
Wageningen), vijfde stond Formidabel (uit
Kamille ster van Renovo, f/g. J.J. van Haren,
Wageningen). Fabuleus (uit Tatjana ster van
Marvel, f/g. G. Hermanussen, Beers) en

Feranda (uit Beranda ster van Udo, f/g. Tj.
Henstra, Mariënheem) stonden op plaats
acht en negen.

Aquarel
In 2007 toen zijn oudste kinderen twee
waren vielen zijn nazaten direct op. Op de
NTD kwamen toen vier van zijn tweejarige
zonen bij de eerste twaalf. De Zilfia’s Hoeve
had in de door H.H.J. Tonnaer gefokte
Alfred (uit Petra ster van Koblenz) de
kampioen. De tweede zoon die werd
aangeboden door de Zilfia’s Hoeve was
Aperno (uit Sanperna van Renovo, f/g. C.H.
van der Maat) en deze werd derde.
Ook bij de tweejarige merries was er
succes. Twee van zijn dochters waren
uitgenodigd voor de NTD en daarvan wist
Anca (uit Jianca keur van Waterman, f/g.
W.L. Ruinemans uit Rhenen) de tweede
plaats te scoren. Avira (uit Uvira van Larix,
f/g. H. Lassche, Rouveen) was de tweede
dochter. Zij stond vijfde. Anca werd vervolgens in 2008 kampioen op de NTD bij de
driejarige merries. Vorig jaar leverde Anca
van Bakboord HBC het nationaal kampioensveulen Franko. En ook Aurose (uit
Tessarose ster van Fabricius, f/g. Th. Postma) was dat jaar succesvol. Zij werd zevende. Later werd ze als keurmerrie ook weer
uitgenodigd op de NTD, toen werd ze vierde.
Alfred werd datzelfde jaar aangewezen
voor het verrichtingsonderzoek en onder
de naam Aquarel werd hij in het stamboek
ingeschreven. Hengstenhouderij Landzicht

kocht de hengst. Aquarel werd op grond
van getoonde veulens na twee dekseizoenen op wacht gezet. Mark de Groot heeft
nog diverse nakomelingen van Aquarel in
opfok die hij komend jaar op de keuringen
gaat aanbieden. Ook Aperno werd aangeboden en haalde de tweede bezichtiging.
In 2008 stond de tweejarige merrie Bimone (uit Simone ster preferent van Indurain,
f.g. L. Hollander, Gieten) twaalfde. Als driejarige werd ze nationaal negende.
In 2009 werden er op de hengstenkeuring
geen driejarige Unieko’s aangeboden. In
2010 verschenen er drie zonen van Unieko
op de HK. Twee mochten door naar de
tweede bezichtiging in Den Bosch. Dat
waren de al eerder genoemde Carpe Diem,
derde bij de veulens en Ceasar, die als
tweejarige elfde stond. Hij is volle broer van
Aurose. Dit jaar haalde de enige aangeboden driejarige hengst Dylano (uit Teaburga
van Fabricius, f. A. Ausma, Zevenhuizen)
van de comb. Ritsma/Mulder de tweede
bezichtiging. In 2010 behaalde de best
gaande Dareda (uit Nareda ster van Hilbert,
f/g. S. Daniëls uit Wageningen) het kampioenschap bij de tweejarige merries op de
NTD.

Topjaar 2011
Naarmate het aantal dekkingen groeide en
Unieko steeds betere merries te bedienen
kreeg, steeg het keuringssucces van de
hengst met het afgelopen keuringsseizoen
als voorlopig hoogtepunt. Bij de tweejarige
merries, waarbij in totaal drie Unieko-

Jacob Melissen

Jacob Melissen

De door de fam. Postma gefokte Dirose, nauw verwant aan Aurose, was dit jaar onze
nationale kampioen bij de driejarige merries. Zij is in training met het oog op de IBOP.

G.J. Frasa fokte nationaal kampioen 2011 tweejarige merries Edaperty uit
Vrijdaperty die hij als veulen kocht bij Joop Kool.
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Jacob Melissen

Jacob Melissen

De best optredende Erdball van Sebastiaan Ardesch was dit jaar de beste bij de
tweejarige hengsten.

dochters, schitterde de zeer fraai showende kampioen Edaperty (uit Vrijdaperty ster
van Perfection, f/g. G.J. Frasa, Hagestein).
Tweede stond de super luxe en rassige,
interessant gefokte Ellis (uit Widona ster
van Marvel, f. A.J. Wouters, Casteren) van
M.C. de Groot. Emone (uit Simone ster
pref van Indurain, f. L. Hollander, Gieten)
van de comb. Arends/Ritsema Sierbestrating stond achtste. Bij de driejarigen was
Unieko met zes dochters vertegenwoordigd, vier mochten naar de finale. Kampioen werd de steeds weer ijzersterk optre-

Predikaatdochters
Keurmerries
Aurose (M.V. Fabricius)
Anca (M.V. Waterman)
Billy Bloem (M.V. Waterman)
Dinie II (M.V. Reflex M)
Stermerries
Amena (M.V. Fabricius)
Acolette (M.V. Bravour)
Briljantha J (M.V. Fabricius)
Bimone (M.V. Indurain)
Claire Perty Prok (M.V. Waarborg)
Celine (M.V. Joviaal)
Carola Burga (M.V. Renovo)
Cimone (M.V.Indurain)
Codetzky (M.V. Unitas)
Denderose (M.V. Fabricius)
Dareda (M.V. Hilbert)
Dirose (M.V. Ganges)
Difranka (M.V. Fabricius)
Dimone (M.V.Indurain)

Janus Plaisier had veel succes met zijn Dieni II. Dit jaar werd ze ster, ze mocht naar de NTD
waar ze negende werd, scoorde voldoende op haar IBOP en is nu met drie jaar al keur.

dende Dirose (uit Urose ster van Ganges,
f/g. com. Postma-De Haan uit Kollumerpomp). De best vanuit het achterbeen
dravende Dareda (uit Nareda ster pref van
Hilbert, f/g. S. Daniëls) werd nu reservekampioen. Zevende stond de prachtige en
zich elke keer weer heel mooi makende
Difranka (uit Nifranka ster van Fabricius,
f/g. J. van de Velde, Siegerswoude). Plaats
negen was voor Dieni II (uit Wabieni van
Reflex M, f/g. A. Plaisier, Lelystad). Deze
merrie, die al keur is, draafde best en
toonde veel takt en regelmaat in haar
bewegingen. De overige twee zijn Dimone,
volle zus van de tweejarige Emone, van J.
Groenewold uit Neukamperfehn en F.J.
Saris en Denderose (uit Tessarose ster van
Fabricius) van f/g. comb. Postma-De
Haan. Zij is een volle zus van Aurose. Dit
jaar was er overigens veel kwaliteit bij de
driejarige nationale merries.
Unieko leverde ook de kampioen bij de
tweejarige hengsten. Dat was de heel
complete en best dravende Erdball (uit
Sastrona ster van Jonker) van S. Ardesch.
G.W. Zuidema-Van Dam uit Lierderholthuis is de fokker. Inmiddels voeren 14
merries het predikaat ster en vier zijn er
keur. Naast (de op wacht staande) Aquarel heeft Unieko vier zonen die de tweede
bezichtiging haalden. Dit jaar leverde
Unieko vier nationale veulens. De met veel
dans en afdruk van de vloer gaande
Glansrijk (uit Amalia keur van Manno, f/g.
E. Daniëls) scoorde het hoogst en werd
vierde en de chique Gerianne (uit Arianne
keur van Patijn, f.g. J.Meijers, Orvelte)
zesde bij de finalisten. De twee overigen

waren Grimast (uit Ancalina ster van
Uromast) van Daniëls en Goliath (Uit
Pennylane keur van Renovo) van f/g. H.
Rozendaal uit Ermelo.

Sport
Unieko heeft 25 winstpunten vergaard in de
sport. Mark de Groot bracht hem in 2008 uit
op de nationale concoursen en Unieko was
meerdere malen rubriekswinnaar. In 2009
kreeg de fokkerij voorrang, maar in 2010
werd Unieko naast zijn zoon Aquarel (11
winstpunten) uitgebracht in de nationale
tweespancompetitie die vader en zoon
winnend afsloten. Inmiddels beginnen
kinderen van Unieko in de sport te presteren. Zo’n 15 nakomelingen hebben een
aantal winstpunten, waarvan overigens ook
enkele in de dressuursport. Keurmerrie
Aurose (IBOP 89-37 winstpunten) van de
familie Postma, die dus uit de eerste jaargang van Unieko is, was in 2009 de beste
merrie nieuweling in Balkbrug. Zij werd in
dat jaar vierde in de Finale der Nationale op
de NTD en in de nationale competitie werd
ze derde. De keurmerrie Billy Bloem (uit Oilily
van Waterman, f/g. R.A.G. van ’t Klooster)
heeft 16 winstpunten. Albertho B (uit Paola
ster van Renovo, f/g. H. ten Berge uit
Westerbork) heeft 42 winstpunten, Coop (uit
Maroline ster van Fabricius, f. R.A.G. van ’t
Klooster) van Stal Haarsma heeft 20 winstpunten en was onlangs in Hoogland nog
rubriekswinnaar en in Lunteren tweede. CieMie (uit Ulydia keur van Manno, f/g. S.J.C.
Borst, Heerhugowaard) heeft 25 winstpunten. De sportindex van Unieko is 152 met
een betrouwbaarheid van 62%.
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