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De ongekende opmars
van de U-jaargang
Helft van de ingeschreven springhengsten
presteert al in de internationale sport
Zowel in de sport als de fokkerij weten de in 2001 geboren goedgekeurde springhengsten duidelijk op te vallen.
De hengsten Unaniem (v.Numero Uno), Ukato (v.Stakkato) en Utopie (v.Jacomar) springen reeds op Grand Prixniveau en lossen daarmee de hoge verwachtingen in. Vermoedelijk zullen deze hengsten in de toekomst ook
door nog meer collega-hengsten uit deze lucratieve jaargang vergezeld worden op het hoogste niveau. De U-tjes
blijken doorgaans in staat tot datgene wat er van hun verwacht kon worden op basis van hun sterke pedigree en
kwaliteiten die ze als jong paard al lieten zien.

Uit de jaargang van 2001 zijn 14 springhengsten goedgekeurd bij het KWPN.
“We hadden in het verrichtingsonderzoek
in Ermelo direct al een goed gevoel over
de jaargang. Op de hengstenkeuring in
Den Bosch hadden we een aantal
complete hengsten, en ook een aantal
hengsten uit de kampioenskeuring
hebben zich tijdens de verrichtingsonderzoeken goed weten te ontwikkelen”, licht
hengstenkeuringscommissielid Pieter
Kersten toe. Zo werd hengstenkeuringskampioen Ustinov (Libero uit Haifa keur
pref v.Nimmerdor) met louter 8,5-en, en
daarmee een totaalscore van 58,5
punten, ingeschreven. Derde in Den
Bosch werd Ultimo (Phin Phin uit Irence
keur pref v.Burggraaf), die later werd
goedgekeurd met een puntentotaal van
57. In het verrichtingsonderzoek worden
de hengsten in een aangesloten periode
getest op hun natuurlijke aanleg voor de
springsport en op karakter. Ze worden
geselecteerd met het oog op hun eventuele rol als vaderdier voor de toekomstige
KWPN-populatie. Behalve de eigen
aanleg als sportpaard speelt de
afstamming, gezondheid en het correcte
exterieur ook een grote rol in de
gehele hengstenselectie.
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Onder mede-eigenaar Ben Schröder springt Unaniem opvallend op Grand Prix-niveau en lijkt hem nog een grote
toekomst te wachten.

Hoogste niveau
Zeker de helft van de ingeschreven hengsten springt als negenjarige al in de internationale sport, waarvan drie zelfs zijn
doorgegroeid naar het Grand Prix-niveau.
“Op driejarige leeftijd proberen wij in te
schatten in hoeverre de paarden de potentie hebben om zelf internationaal te gaan
springen. Dat vatten wij samen in het cijfer

dat ze krijgen voor de springaanleg”, legt
Kersten uit. “Dat de hengsten zelfs doorgroeien naar het Grand Prix-niveau is
geweldig, maar bij dat laatste stapje van
de internationale sport tot het
1.60m-niveau speelt ook het management
een grote rol.” De Grand Prix-hengst
Ukato (Stakkato uit Leona v.Literat) werd
als driejarige met droomcijfers ingeschre-
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Unaniem direct al
opvallend
Onder Ben Schröder is de Numero Uno-zoon
succesvol op Grand Prix-niveau en daarmee lost
hij alle hoge verwachtingen in. Voorheen presteerde hij al heel opvallend onder het zadel van
Richard Kapteijn. Eigenaar Lauw van Vliet kocht
hem als veulen. “Ik kocht hem samen met Hans
van der Louw en we hadden hem tot het
moment van goedkeuren samen met de fokker,
Jos Sturkenboom. Unaniem had direct wat
aparts over zich en het was een heel stoer
veulen. Hij stond naast z’n moeder, ik had direct
zoiets van ‘wow!’ Bovendien liet hij een ongelooflijk goede galop zien en was hij natuurlijk
fantastisch gefokt met achtereenvolgens
Numero Uno, Voltaire, Jasper en Nimmerdor”, is
hengstenhouder Van Vliet enthousiast. “Ik heb
altijd heel veel vertrouwen gehad in Unaniem,
maar het is nooit een echt ‘vrijspringpaard’
geweest. Daar is hij te fanatiek en te gedreven
voor. Dus ik was ontzettend blij dat hij werd
aangewezen, zodat hij zijn kwaliteiten onder het
zadel kon laten zien en daar heeft hij zich fantastisch ontwikkeld. Pieter Kersten zei na drie
weken al tegen me: ‘Dát is een echt springpaard!’ en daar heeft hij volkomen gelijk in
gekregen. Unaniem sprong toen al geweldig met
zijn schoft omhoog en dat doet hij nu op het
hoogste niveau nog steeds. Hij heeft heel veel
‘power’ en energie en dat zat hem soms nog wel
wat in de weg, in de hengstencompetitie scoorde
hij daardoor ook niet zo hoog. Het was voor ons
echt geweldig dat Ben Schröder hem wilde
rijden en zelfs voor éénderde deel mede-eigenaar is geworden. Ben had direct een heel goed
gevoel over Unaniem en door deze samenwerking krijgt de hengst de beste kansen in de sport
en dat is wat hij verdient!” Ook voor de fokkerij
lijkt Unaniem een grote aanwinst. “Eigenlijk
hebben zijn kinderen hetzelfde als hun vader, en
dat is dat ze bij het vrijspringen nog niet zo
opvallen, maar zodra ze onder het zadel zijn,
doen ze dat des te meer! Ik heb er veel
vertrouwen in.”

ven. Voor afdruk ontving hij een 9.5, voor
de techniek en het vermogen 9.0 en voor
de aanleg als springpaard een 9.5. Daarmee was hij de bestscorende hengst van
zijn jaargang. Als jong paard presteerde hij
uitmuntend onder Marco Brinkman en
sinds 2008 geeft hij onder Willem Greve
zijn visitekaartje af op de internationale
concoursen. Hij is al meerdere malen
geplaatst in Grote Prijzen. In Den Bosch

Als eerste in 2001 geboren hengst was het de Jacomar-zoon Utopie die vorig jaar knap debuteerde op Grand
Prix-niveau. Hij deed dat met twee foutloze rondes in Den Bosch.

De derde Grand Prix-hengst van de U-jaargang is de fantastisch springende Ukato (v.Stakkato), die als driejarige
al met droomcijfers werd ingeschreven.

viel hij als driejarige al enorm op met zijn
vrijspringkwaliteiten, maar mocht hij geen
ronde verder vanwege exterieurmatige
bedenkingen. Via de herkansing onder het
zadel werd de hengst alsnog aangewezen
voor het najaarsonderzoek. “Als driejarige
was het een net gemodelleerde hengst die
iets klassiek aan deed, maar die eigenlijk
steeds mooier is geworden. Hij was ongelooflijk compleet in zijn verrichting,
topvoorzichtig, met zeer veel vermogen en
een fantastische instelling. Hij is zich daarna ook heel goed blijven ontwikkelen en is
eigenlijk met twee vingers in de neus doorgegroeid naar de internationale sport.”
Ook jaargenoot Unaniem (Numero Uno uit
Passivona keur pref v.Voltaire) springt op

het hoogste niveau (zie kader) en was als
driejarige één van de uitschieters in het
verrichtingsonderzoek. Voor zijn
springaanleg kreeg hij een 8.5. “Unaniem
viel als jong paard al op doordat hij alles
met heel veel gemak deed en zich top liet
rijden. Hij liet hele goede dingen zien in het
verrichtingsonderzoek”, licht Pieter
Kersten toe. Juryvoorzitter Arie Hamoen
voegt daar aan toe: “De kernpunten waar
hij toen al mee op is gevallen, zien we ook
bij hem terug nu hij op het hoogste niveau
presteert. Hij heeft veel vermogen en
springt met veel afdruk.”
De eerste hengst die het 1.60m-niveau
bereikte is de Jacomar-zoon Utopie (uit
Pherna keur sport-(spr) v.Calvados), die als
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De U-jaargang volgens Paul Hendrix
Tophandelaar Paul Hendrix, die zitting heeft in het Algemeen Bestuur, kijkt met een goed gevoel naar de
collectie hengsten uit de U-jaargang die hun dekbevret hebben verdiend bij het KWPN. “Het is een
sterke jaargang met enkele duidelijke uitschieters. Dat er al drie hengsten op Grand Prix-niveau
springen is bijzonder, bovendien zijn er nog een heel aantal goed op weg. Als voorbeeld kan ik de hengst
Ustinov noemen, waar ik mede-eigenaar van ben. Een blessure hield hem enige tijd uit de sport, maar
hij heeft alles in zich om te ontwikkelen tot een 1.50m of zelfs Grand Prix-paard. Het gros van de hengsten uit deze jaargang heeft met hun goede sportprestaties al aan de verwachtingen voldaan en gooien
ook hoge ogen met hun nazaten in de fokkerij. Daar mogen we best een beetje trots op zijn!”

jonge achtjarige al op dat niveau debuteerde in Den Bosch met twee foutloze rondes
(zie kader). Deze zoon van de Grand Prixmerrie Pherna, waarmee de Oostenrijkse
Julia Kayser al jarenlang zeer verdienstelijk
presteert, kreeg als driejarige in het onderzoek een 8 voor zijn aanleg als springpaard.
“Hij had opvallend veel springkwaliteiten en
vermogen, maar springt, net als zijn vader,
wat op zijn eigen manier. Hij liet toen al veel
mogelijkheden zien en komt uit een goed
nest”, aldus Hamoen.

op 1.50m-niveau. Heartbreaker-zoon
Upgrade presteert in de internationale
sport onder Caroline Müller en nam onder
meer deel aan de concoursen van Arezzo
en Rome. Zijn toekomstverwachting werd
als jong paard ingeschaald met een 7.5

voor de aanleg als springpaard. “De
hengst viel als jong paard op doordat hij
zich al heel goed liet rijden en veel erin
had. Dergelijke eigenschappen hebben de
paarden nodig voor het hogere werk.” De
Duitse amazone Caroline Müller heeft ook
hengstenkeuringskampioen Ustinov onder
het zadel en komt daarmee uit op
1.40m-niveau. In februari dit jaar nam het
duo deel aan de VHO-trofee in Den Bosch
en in dezelfde maand aan het internationale concours in Zuidlaren. Een hoefblessure heeft Ustinov enkele maanden uit de
sport gehouden, maar na het dekseizoen
zal hij weer op de concoursvelden te
vinden zijn. “In het onderzoek viel Ustinov
al op met zijn gretigheid en deed hij veel

Internationale sport
Naast deze drie hengsten presteren tot op
heden ook Untouchable (Hors la Loi II uit
Promesse ster v.Heartbreaker), Upgrade
(Heartbreaker uit Palett v.Pilot), Harley VDL
(Heartbreaker uit Larthago sport-(spr)
v.Carthago Z) en Ustinov (Libero H uit
Haifa keur pref v.Nimmerdor) in de internationale sport. Untouchable werd in 2005
als vierjarige ingeschreven, Harley VDL
een jaar later. Harley VDL kreeg een 7.5
voor de springaanleg en onder Angelique
Hoorn boekt hij reeds aansprekende resultaten op 1.40m/1.45m-niveau. Pieter
Kersten: “Harley VDL sprong als jong
paard al ontzettend vlug van de grond en
beschikt over een topinstelling. In de sport
valt hij daar ook mee op en is het een heel
snel paard.” In 2008 won hij de hengstencompetitie klasse Z onder Dennis van
Tilburg. Leeftijdsgenoot Untouchable
ontving een 8 voor zijn springaanleg in het
verrichtingsonderzoek. “Untouchable
ontwikkeld zich als een fenomeen. In het
verrichtingsonderzoek was hij heel opvallend, maar moest hij nog iets plek voor de
sprong hebben. In de jaren daarna heeft
hij zich fantastisch doorontwikkeld.”
Omdat de interesse van de fokkers niet
bijzonder groot was en de sport letterlijk
stond te springen om zijn talent, is de
hengst in januari 2008 verkocht aan Athina
Onassis. De Hors la Loi II-zoon springt al
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Onder Caroline Müller springt de Heartbreaker-zoon Upgrade in de internationale sport en mag hij worden
beschouwd als ‘coming star’.

Hengstenkeuringskampioen Ustinov presteert momenteel op 1.40m-niveau en daarmee lijken zijn grenzen nog
lang niet bereikt.
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te springmanieren, goede lichaamsgebruik
en zeer veel vermogen. Voor zijn springtechniek en aanleg als springpaard kreeg
hij zelfs een 9. Diverse ruiterwissels
hebben Up to Date wat afgeremd in zijn
ontwikkeling als springpaard.

Export

Als jong paard viel Harley VDL al op met zijn watervlugge reflexen, snelle galoppade en super instelling. Onder
Angelique Hoorn springt hij op 1.40m-niveau.

aan zijn vader Libero H denken. Het is een
bezig baasje en was daardoor nog wat
moeilijk bij de les te houden, maar zijn
capaciteiten stonden voor ons buiten kijf.”
Deze groep internationaal presterende
hengsten beschikt over veel potentie om
nog verder door te groeien.

Coming stars
Van de overige zeven hengsten springen
er nog eens twee in de nationale sport. De
Phin Phin-zoon Ultimo liep als driejarige
op de derde plek in de kampioenskeuring
en heeft onder het zadel al veel goede
dingen laten zien. “In Den Bosch wist hij
indruk te maken met zijn grootramige
model en vrijspringkwaliteiten. In het
onderzoek liet hij zich ondanks zijn grootte
al goed rijden en had hij een goede
sprongafloop. Hij moest in alles nog wat
sterker worden, maar liet wel veel macht
zien.” Dat laatste heeft hij ook al menigmaal bewezen onder het zadel van Roelof
Bril en Esther Blekkink. Voor de aanleg als
springpaard ontving hij na de 70-dagentest een 8. Ook op nationaal niveau is de
hengst Unistar (Voltaire uit Celesta keur
pref prest v.Notaris) uitgebracht. Hij slaagde destijds met goede cijfers, waaronder
een 8.5 voor de aanleg. “Unistar sprong
toen al met veel afdruk en lichaamsgebruik. Hij heeft er veel in en maakte de
sprong altijd goed af. Onder Bart Bles
heeft hij vervolgens goed gepresteerd op
Z/ZZ en nationaal niveau.” In mei 2009
werd Unistar als hunter verkocht naar
Amerika. De geringe belangstelling van de
fokkers was daarvoor de belangrijkste

reden. Op ZZ-niveau presteert de hengst
Up to Date (Camerino uit Rococo keur
v.Colino). Na het dekseizoen zal hij weer
naar Hester Klompmaker gaan om verder
te worden uitgebracht in de sport. Als
driejarige werd hij geroemd om zijn paten-

Drie hengsten uit de U-jaargang sprongen in
het Z alvorens zij werden verkocht voor de
sport, en mogelijk ook fokkerij. Onder hen
de Chellano Z-zoon Ultime Espoir (uit Etoile
du Chatelet v.Laeken), die werd ingeschreven met louter 8-en voor de springonderdelen. In het onderzoek viel hij op met zijn
goede afdruk, voorzichtigheid en vermogen.
Hij won de KWPN-hengstencompetitie als
vierjarige en was vervolgens knap tweede in
de VION-Cup voor zesjarigen. Ook Unitair
(Voltaire uit Chantal keur pref v.G.Ramiro Z)
sprong in het Z, waarna hij naar de Verenigde Staten werd geëxporteerd om een
toekomst als hunter tegemoet te gaan. Hij
bevruchtte niet veel merries en werd ten
behoeve van de sport in 2008 gecastreerd.

Utopie eerste Grand Prix-hengst
Als eerste hengst uit de U-jaargang was het Utopie die het Grand Prix-niveau bereikte. Daarmee treedt hij
in de voetsporen van vader Jacomar en moeder Pherna (keur sport-(spr) v.Calvados). Onlangs werd Utopie
verkocht naar Amerika, maar fokker Johan Regterschot koestert alle herinneringen aan hem. “Utopie is
voor mij altijd heel bijzonder geweest. Hij werd in 2001 geboren tijdens de MKZ-periode. Dat was een hele
vervelende periode, maar Utopie maakte mij als veulen al heel blij. Hij was altijd vrolijk en dat gaf ons veel
energie in die periode. Hij groeide voorspoedig op en we hebben hem voorgesteld op de hengstenkeuring.
Het geeft een onbeschrijflijk gevoel als een paard waarvan je de vader én moeder al jarenlang in het bezit
hebt en waar je geloof in hebt, een aangewezen hengst wordt.” Heel opvallend was Utopie niet in het
verrichtingsonderzoek, maar hij wist de commissie wel te overtuigen met zijn kwaliteiten. “Utopie is een
wat laatrijp paard en er waren gewoon mooiere jaargenoten. Daar komt bij dat zijn vader Jacomar vaak
een beetje op zijn eigen manier sprong en dat heeft mijns inziens ook veel fokkers weerhouden om Utopie
te gebruiken. Veel fokkers vergeten dan wel dat Jacomar heel veel heeft gewonnen en duidelijk instelling
en hardheid aan zijn kinderen doorgeeft, zo ook aan Utopie.” Daardoor heeft Utopie niet veel kansen gehad
in de fokkerij, maar onder het zadel van Marc Houtzager kreeg hij die kansen wél in de sport. “Marc heeft
Utopie fantastisch opgeleid en we hebben mooie wedstrijden mee gemaakt. Ik heb enorm genoten toen
Utopie vorig jaar als achtjarige de Grote Prijs van Den Bosch liep en twee keer foutloos was! Genoten heb ik
ook van Utopie vorig jaar in Aken. Echt een kippenvelmoment als je je eigengefokte paard daar in die
immense arena ziet springen! Maar ook aan de concoursen in La Baule, San Patrignano en Hardelot waar
Utopie volop in de prijzen liep, bewaar ik hele mooie herinneringen. Echter het verstand moet ook blijven
werken, dus heb ik besloten Utopie te verkopen. Er is veel vraag naar paarden op Grand Prix-niveau en in
het verleden hebben we wel eens te lang gewacht om te verkopen. Tijdens Jumping Amsterdam is de
verkoop rond gekomen en nu is Utopie bij Tiffany Foster in Canada. Onlangs was hij vijfde in het 1.50m op
Spruce Meadows in Calgary, en daar geniet ik ook van!”, aldus Johan Regterschot, die zelf nog enkele
nakomelingen heeft van Utopie. “Uit een klein aantal dekkingen heeft hij uit zijn eerste jaargang drie
tweede bezichtigingshengsten en één aangewezen hengst gegeven. Ook op de merriekeuringen en in de
IBOP kwamen een paar fijne merries naar voren en hij is dan ook sterk gestegen op de indexen. Zelf heb ik
een paar fijne nakomelingen van Utopie, maar eigenlijk heb ik er te weinig want ik kan ze goed verkopen
en de nieuwe eigenaren zijn erg tevreden.”
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De kwaliteitsvolle Up to Date heeft via zijn nazaten al vele successen geboekt. Zo is hij vader van IBOP-topper
Bumosa, Nationaal Veulenkampioen Belmondro en Hengstenkeuringskampioen Cosun.
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hand beter zou moeten openen, maar naarmate de hengst vaker springt verbetert hij
op deze punten. Bovendien staat in het
verslag dat de verwachting aanwezig is dat
de hengst zich positief zal doorontwikkelen
in de toekomst. Niet lang daarna is de
hengst verkocht naar Amerika, waar hij als
hunter wordt ingezet voor de sport.

De getalenteerde hengst Ultimo lijkt zelf alles in huis te
hebben voor het hogere werk en valt op in de fokkerij
dankzij diverse sublieme dochters op keuringen en IBOP.

Niet de eindstreep gehaald

In Nederland werd hij uitgebracht door
Mareille Schröder. Als driejarige kreeg hij een
8 voor de aanleg als springpaard, waarbij
werd opgemerkt dat hij iets patenter zou
mogen zijn en met een iets open voorbeen
springt. Daarnaast toonde hij zich voldoende
voorzichtig en sprong hij met veel vermogen. De Iroko-zoon Undercover (uit Origina
v.Libero H) heeft in Nederland ook prestaties
op 1.30m-niveau geleverd nadat hij als driejarige werd ingeschreven met een 8 voor de
aanleg als springpaard. In het verrichtingsverslag wordt hij omschreven als een sensibele hengst die snel is afgeleid, maar vlug
en krachtig van de grond springt en heel
goed kan terugspringen. Ook het lichaamsgebruik en de sprongafloop zijn positieve
punten van Undercover. In 2007 is de hengst
met oog op de sport verkocht naar Amerika.
Eén hengst slaagde via de herkeuring, met
een aanlegcijfer van 7. Deze Karandasjzoon Unesco (uit Pico Bello elite sport-(spr)
v.Caretino) werd op vierjarige leeftijd via de
herkeuring ingeschreven. In het verrichtingsverslag staat vermeld dat de hengst
tijdens het springen nog wat strak en recht
in de bovenlijn blijft en dat hij de achter-

Uiteraard kende de verrichtingsonderzoeken
voor de jaargang uit 2001 ook hengsten die
het niet met een voldoende resultaat wisten
te volbrengen. Eén van de ‘afvallers’ die zich
tóch goed heeft weten te ontwikkelen als
sportpaard en zelfs het Grand Prix-niveau
heeft bereikt, is de royale Quick Star-zoon
Utah S.W. (uit Corola ster v.Corrado I). Later
heeft hij zijn dekbevret behaald bij stamboek
Zangersheide en veranderde zijn naam naar
Utah Z. Hij scoorde in het verrichtingsonderzoek ruim voldoende voor de springonderdelen en kreeg zelfs een 8.5 voor het vermogen, maar de geringe cijfers voor de basisgangen (onder andere een 5 voor de draf en
een 4.5 voor de aanleg als dressuurpaard)
vormden voor hem de bottleneck. “We staan
met een opdracht vanuit de vereniging in de
baan om de hengsten te selecteren. In het
jaar dat de hengsten uit de U-jaargang hun
verrichtingen deden, was de specialisatie
nog niet zo ver doorgevoerd als dat nu het
geval is. Een hengst als Utah sprong goed
genoeg, maar we konden hem niet goedkeuren omdat de afspraak op dat moment
was dat een springhengst ook voor de dressuuronderdelen voldoende moest scoren”,
verklaart Arie Hamoen. Twee andere heng-

sten die niet de eindstreep van het verrichtingsonderzoek haalden, hebben ook de
internationale sport weten te bereiken. Eén
van hen is de hengst Ultimate VDL (Indoctro
uit Jasmina keur pref v.Landgraf I), die vanuit
het voorjaarsonderzoek werd doorverwezen
naar het najaarsonderzoek. Hij werd echter
niet opnieuw aangeleverd en kon daardoor
zijn verrichtingsonderzoek niet vervolgen.
Wel kreeg hij later goedkeuring bij Zangersheide. Ultimate VDL liep in Den Bosch op de
vijfde plaats in de kampioenskeuring en won
als vierjarige de VION-Cup. Ook internationaal springt Augustus (stb.naam United
King, Manhattan uit Lady Queen v.Concorde), die in Den Bosch op de vierde plaats
kwam. Ook bij deze hengst bleken de matige basisgangen en matige aanleg als dressuurpaard een te grote drempel om op dat
moment goedgekeurd te worden. De overige afvallers hebben sportprestaties tot maximaal ZZ-niveau geleverd.

Fokkerij
Het voornaamste doel van de hengstenselectie is uiteraard om hengsten te selecteren die van toegevoegde waarde zijn voor
de KWPN-fokkerij. Bij een aantal van de
hengsten uit de U-jaargang kan dat al
voorzichtig gesteld worden. Bovenaan de
indexen van hengsten met nakomelingen
in de sport (4-6 jaar) prijkt hengstenkeuringskampioen Ustinov. In de jonge paardenrubrieken, zoals de Stal Hendrixcompetitie, weten zijn nakomelingen steevast hoge ogen te gooien en ook op de
merriekeuringen en aanlegtesten doen zijn
nakomelingen het goed. Ukato kreeg al
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Cijferlijsten U-jaargang springen
Naam hengst

stap

Dressuur	Springen
draf
galop
aanleg
afdruk
techniek vermogen

Ukato
Ultime Espoir
Unaniem
Up to Date
Upgrade
Ustinov
Utopie
Ultimo
Undercover
Unistar
Unitair
Untouchable
Unesco

6
6
7
6,5
7
5,5
7,5
6,5
7
6,5
6
7
7

5,5
5
6
6
7
5,5
6
6,5
6
5,5
6,5
6,5
7

8,5
7,5
8,5
8,5
7,5
8,5
8
7
7,5
8,5
7,5
7,5
7,5

draf
& balans

houding

galop 2x

6,5

7

14

stap
		
Harley VDL

6

vier zonen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en zijn zoon Can Can VL
(mv.Oramé) werd zelfs uitgeroepen tot
reservekampioen in Den Bosch dit jaar. In
de VSN-finale werd dochter Blitz (mv.
Voltaire) knap vierde, in Geesteren bereikten twee nakomelingen de finale bij de
vierjarigen, op de merriekeuringen zijn al
diverse dochters uitgenodigd voor het
Nationale Kampioenschap vrijspringen en
ook in andere jonge paardenrubrieken
vallen de Ukato’s op. Heel opvallend pres-

5
5
6
5,5
6
5
6
5,5
5
5
6
6
6

9,5
8
8
8,5
7,5
8,5
8
7,5
8
8
7,5
8
7

9
8
8
9
7,5
8,5
7,5
7,5
8
8
7,5
7,5
6,5

reflexen 2x techniek 2x vermogen

17

15

7,5

teren de dochters van Ultimo op de keuringen. In 2008 werd zijn zeer complete dochter Aviana (mv.Karandasj) uitgeroepen tot
kampioene op de Nationale Merriekeuring,
die uit zijn eerste jaargang komt. Inmiddels
hebben al meerdere dochters de nationale
top op de NMK weten te bereiken. Ultimo
kreeg ook al twee zonen uitgenodigd voor
het verrichtingsonderzoek en zijn dochters
springen zich in de kijker in de aanlegtesten, waaronder B.Triomf (mv.Le Mexico) die
83.5 punten kreeg voor de IBOP. Van

De Hors La Loi II-zoon Untouchable maakt met zijn prestaties in de internationale sport de hoge verwachtingen,
die van hem als jong paard ontstonden, volledig waar.
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Unaniem maken ook diverse nazaten veel
indruk. Zo kreeg dochter Brevanda (mv.Lux
Z) 79.5 punten voor haar merrietest en won
Bonaparte (mv.Indoctro) het vrijspringen in
Esbeek. Unistar heeft in Applaus (mv.Hugo)
reeds een goedgekeurde zoon, die dit jaar
overtuigend de hengstencompetitie wist te
winnen. Up to Date leverde uit zijn eerste
jaargang direct de Nationale Veulenkampioen Belmondro (mv.Cavalier), die het als
driejarige tot aangewezen hengst bracht.
Diverse dochters vielen op in de aanlegtesten, waaronder Bumosa (mv.Cavalier) die
maar liefst 90 punten behaalde. En dit jaar
was de Up to Date-zoon Cosun (mv.Cavalier) de overtuigende kampioen van de
Hengstenkeuring in Den Bosch. Van
Upgrade en Utopie werden al meerdere
dochters met goede punten ster verklaard
en slaagden er merries voor de aanlegtesten. Zo kreeg de Utopie-dochter Bherna
(mv.Celano) 82.5 punten voor de IBOP.
Daarnaast bracht Untouchable al de Westfaalse premiehengst en veilingtopper Untouched (mv.Capitol I), de IBOP-topper (85
punten) Berdina (mv.Naturel) en diverse
opvallende nazaten op de hengsten- en
merriekeuringen. Al met al een sterke jaargang hengsten die voor zowel de sport als
fokkerij zeer waardevol zijn en ondertussen al heel wat beloftes hebben ingelost.
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