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Dressuurhengsten uit de
U-jaargang
onderscheiden zich
Al vanaf driejarige leeftijd is Uphill (v.Oscar) één
van de blikvangers van de U-jaargang en boekt
hij succes na succes in zowel sport als fokkerij.
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Uit de jaargang van 2001 zijn er negen hengsten in de dressuurrichting gekeurd voor de dekdienst. De meeste
daarvan presteren al op nationaal niveau en ook in de fokkerij lijken zij van een bijzonder kaliber te zijn.
Daarmee lijken de hengsten de verwachtingen waarmee ze als driejarige het verrichtingsonderzoek verlieten,
waar te maken. Zo hebben Lichte Tour-hengsten als United (v.Krack C) en Uphill (v.Oscar) reeds bewezen een
eigen stempel op de moderne dressuurpaardenfokkerij te drukken. Vijf van de negen hengsten uit deze jaargang
hebben al één of meerdere goedgekeurde zonen bij het KWPN.

Van Norel altijd vol
vertrouwen over
Uphill
Eén van de blikvangers van de U-jaargang is
de Oscar-zoon Uphill. Hengstenhouder GertWillem van Norel fokte hem zelf uit de ster
preferente Naomi Ceroon (v.Apollonios xx).
“Vanaf het eerste moment was het een opvallend veulen. Hij had heel veel beweging en
lossigheid. Bovendien bleek het direct al een
heel intelligent veulen, en dat zie ik graag”,
vertelt Van Norel. “We hebben hem met veel
vertrouwen klaargemaakt voor de hengstenkeuring en hij werd aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek. Hij pakte het heel goed
aan in het onderzoek en heeft daarmee de
commissie overtuigd. De eindpresentatie van
het onderzoek werd buiten gehouden en ik
weet nog dat ze Uphill voorop lieten lopen
richting buitenbaan. Het was allemaal wat
onrustig maar Uphill gaf daar al blijk van zijn
goede karakter, en dat vind ik heel mooi. Dat
karakter zie ik ook bij zijn nakomelingen
terug. Het is nog te vroeg om echt te jubelen
over zijn nakomelingen, omdat ze nog te jong
zijn om op hoog niveau te presteren, maar ik
heb er wel veel vertrouwen in. Ze zijn makkelijk, intelligent en hebben werklust. Ik heb een
hekel aan luie mensen, en ook een hekel aan
paarden die niet graag aan het werk gaan,
dus deze kwaliteit van Uphill en zijn nakomelingen koester ik! Op zulke paarden durf ik
zelfs de Koningin nog te laten rijden, en ik ben
nogal van het rood-wit-blauw dus dat zegt
genoeg. En ik durf ook hardop te zeggen dat
de Uphill’s ook in andere disciplines goed
kunnen mee doen, bijvoorbeeld in een cross
of voor de wagen. Ze kunnen veelal een leuke
sprong maken en hebben veel inzet.” De
hengst heeft al heel wat goede prestaties in
de sport geleverd en wordt nu door Christa
Laarakkers uitgebracht in de Lichte Tour.

Op het moment dat de hengsten uit 2001
werden geselecteerd, was de specialisatie
nog niet doorgevoerd in het selectiesysteem. Enkele jaren later kunnen we constateren dat er al wel duidelijk een splitsing in
de fokkerij had plaatsgevonden. Waar
hengsten als Ukato, Ustinov en Untouchable duidelijk als springpaardenleveranciers
kunnen worden bestempeld, kan datzelfde
gesteld worden van hengsten als UB40,
United en Uphill in de dressuurrichting. Het
gerichter binnen de fokrichting selecteren
van de hengsten in de jaren daarna, was
daardoor een logisch gevolg van de
ontwikkelingen in de fokkerij.

Mooie start
De hengstenkeuringscommissie bestond
in 2004 uit juryvoorzitter Arie Hamoen,
Pieter Kersten en Frenk Jespers. Arie
Hamoen kijkt met een goed gevoel terug
op de eerste jaargang die hij mocht beoordelen. “We hadden vanaf het begin een
heel positief gevoel bij de hengsten uit de
U-jaargang. Wat ik nooit meer zal vergeten
is dat we besloten om het examen van het
voorjaarsonderzoek buiten te houden,
omdat de hengsten zich in het hele onderzoek zo plezierig hadden laten rijden en zo
braaf waren. Dat wilden we ook graag aan
de fokkers laten zien, maar met al dat
publiek erbij liep dat op het examen een
beetje mis. De hengsten waren er nogal
van onder de indruk en dat konden we ze
ook niet aanrekenen natuurlijk”, vertelt
Hamoen. Alle hengsten slaagden met een
8 of hoger voor hun aanleg als dressuurpaard. Acht van de negen hengsten kregen
hun dekbevret als driejarige, alleen Broere
Ufo (v.Métall) is pas als zesjarige gekeurd.

Topscoorder
De hoogste punten in het voorjaarsonder-

zoek waren voor United (Krack C uit Nessica ster prok v.Partout, fokker J. Verputten
uit Rosmalen). Hij was een duidelijke
uitschieter met 9,5-en voor de draf, galop
en aanleg als dressuurpaard. Met achtereenvolgens Krack C, TCN Partout, Sultan
en Amor is United heel consequent in de
dressuurrichting gefokt. “United was echt
een hengst waar de ruiters vol lof over
waren. Hij heeft zich in het onderzoek heel
goed laten rijden en bewerken, en viel op
met zijn looplust, rittigkeit en zeer plezierige
karakter. We hadden hem graag iets langgelijnder gezien, maar gelukkig valt dat in
zijn fokkerij ontzettend mee”, licht Arie
Hamoen toe. Sinds 2005 wordt de hengst
gereden door Edward Gal, die met hem als
vijfjarige een tweede plaats in de finale van
de hengstencompetitie klasse L behaalde.
Als achtjarige debuteerde de hengst in de
Prix St. Georges met een score van ruim 70
procent, dit jaar kon de overwinning in de
VHO-Trofee op Lichte Tour-niveau aan zijn
palmares worden toegevoegd. Binnenkort
start hij Intermediair II (zie kader). In de
fokkerij bracht United al meerdere spraakmakende kampioenen, zo was zoon
Bordeaux (mv.Gribaldi) kampioen van de
hengstenkeuring, dochter Brooklyn (mv.
Havidoff) NMK-kampioene en won zoon TC
Athene (mv.Jazz) de Pavo Cup voor vierjarigen. Bovendien was zijn zoon Bellagio
kampioen bij de driejarigen en vierjarigen
op het Zweeds kampioenschap voor jonge
dressuurpaarden in 2009 en 2010. Bellagio
(mv.Esteban) bereikte bij het KWPN de
derde bezichtiging. In Bordeaux en Armani
(mv.Jazz) heeft United al twee goedgekeurde zonen bij het KWPN.

Kampioenshengst
De kampioen van Den Bosch, Uptown
(Kennedy uit Carina elite pref prest sportIDS22 • 04 november 2010
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Met meerdere gekeurde zonen en diverse kampioens-nakomelingen, doet United (v.Krack C) hele goede zaken. Ook in de sport valt hij keer op keer positief op.

(dres) v.Ubis, fokker A.L. Jurrius uit Landhorst), slaagde met de beste punten in de
najaarstest. Zo kreeg de opvallend gemodelleerde hengst voor zijn aanleg als dressuurpaard een 9. “Uptown maakte veel
indruk met zijn grootramige model en in het
kader van de bloedspreiding was hij ook
heel interessant om te keuren. De invloed
van Jazz en Flemmingh was ook toen al
merkbaar, en daar is hij vrij van. Daar kwam
ook bij dat Uptown uit een hele goede
moeder komt. Deze Carina heeft uitstekende keuringsresultaten behaald en heeft zich
ook in de fokkerij bewezen. Uptown liet
zich goed bewerken in het onderzoek, heeft
veel zelfhouding en galoppeerde met veel
balans en kon daarin goed schakelen.” Als
vierjarige won Uptown met overtuiging de
Pavo Cup onder Hans-Peter Minderhoud
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en in het winterseizoen won hij de hengstencompetitie klasse L. In 2006 won hij de
titel ‘Future Stallion’ in Zwolle en legde hij
beslag op het reservekampioenschap in de
Pavo Cup. Bovendien nam hij als vijfjarige
deel aan het Wereldkampioenschap in
Verden, waar hij knap vijfde werd. Dit jaar
stond Uptown in Duitsland ter beschikking
voor de fokkerij bij Zuchthof Klatte in
Lastrup. Zijn oudste nakomelingen zijn vier
jaar en uit die jaargang komt ook zijn zoon
Bojengel (mv.Gribaldi), die bij het KWPN is
goedgekeurd. Uit de C-jaargang kreeg
Uptown al een zoon aangewezen, namelijk
Calm Pleasure (mv.Jazz). Mede-eigenaar
Toine Hoefs verwacht dat de hengst zelf
weer terugkeert in de sport. “Hij is een paar
keer van ruiter gewisseld en is in principe
klaar voor de Lichte Tour. Uptown werd een

tijd getraind door Marjolijn Hart en dat klikte
heel goed, maar hij kreeg een ongelukje op
stal waardoor hij weer enige tijd uit de sport
was. Op dat moment kwam er interesse
vanuit Duitsland, en is hij vertrokken naar
dekstation Klatte. Daar wordt hij ook gereden maar we hebben nog geen concrete
afspraken gemaakt over de sport, maar het
is zeker de bedoeling dat Uptown terugkomt in de sport. Hij pakte alles heel goed
op en heeft veel aanleg voor de piaffe en
passage, en springt zelfs de eners al. Op
de hengstenshows in Duitsland maakte hij
veel indruk en de interesse vanuit dat land
voor onze Nederlandse hengsten neemt
steeds meer toe!”

Twee Olivi’s
Ook een opvallende hengst in het onder-
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Van Uytert over United: “Hij kan ongekend
goed bewegen”
De Krack C-zoon United is één van de favorieten van hengstenhouder Joop van Uytert. Hij kocht de
hengst op tweejarige leeftijd voor de helft van Ronald Heesakkers, die moeder Nessica zelf heeft gehad
en haar liet dekken door Krack C. Nessica werd drachtig verkocht aan Joop Verputten uit Rosmalen, die
te boek staat als fokker van United. “Toen we United als tweejarige gingen bekijken, was ik er direct
helemaal wild van. Hij kon ongekend goed lopen, zijn manier van bewegen was echt precies zoals wij
dat graag willen zien”, steekt Van Uytert enthousiast van wal. “Vanaf het eerste moment kon hij mij
ongelooflijk overtuigen met zijn bewegingskwaliteit en ik heb er altijd veel vertrouwen in gehad. Het was
echt een interessante hengst om klaar te maken voor de hengstenkeuring. Hij was jeugdig en misschien
mocht hij net wat langgelijnder, maar bewegen heeft hij altijd als de beste gedaan.” Als vierjarige kwam
de hengst op stal bij Edward Gal, die vanaf het eerste momenten successen in de sport heeft geboekt
met de talentvolle hengst. Zo behaalde United onder Gal in 2007 de zesde plek op het Wereldkampioenschap voor zesjarigen in Verden. “Hij is met succes uitgebracht in de Lichte Tour en het is de bedoeling
dat hij op korte termijn de overstap naar de Intermediair II gaat maken. In principe kent hij alles van de
Grand Prix al, dus dat is het doel. Hij heeft een hele goede piaffe-passagetour dus we hebben er de
nodige verwachtingen van, maar dat is niet nieuws”, lacht Joop van Uytert. Dit jaar werd de hengst, die
inmiddels bij diverse stamboeken zijn dekbevret heeft behaald, op basis van zijn eigen prestaties en
prestaties van de nakomelingen elite verklaard bij het BWP. Daarmee is hij de eerste dressuurhengst die
in België deze status verworven heeft.

zoek was UB40 (Olivi uit Kilucienne keur
sport-(dres) v.Michelangelo, fokker A.J.
van Os uit Sprang-Capelle), die met een
8,5 voor aanleg als dressuurpaard slaagde. “UB40 was niet de meest grootramige
hengst van zijn jaargang, maar bewoog
wel telkens met veel techniek in de benen.
Afgelopen voorjaar heb ik hem nog terug
gezien in Amerika, waar hij het ook goed
doet in de sport. Zelf had ik gehoopt dat
hij nog iets meer uit elkaar zou zijn
gegroeid, maar aan zijn beweging heeft hij
niets ingeboet.” De spraakmakende
voshengst UB40 was de absolute veilingtopper van de vierde editie van de KWPN
Select Sale. Voor €145.000 vertrok hij naar
Stal Zegwaard, nadat hij eerder die dag op
de derde plek in de kampioenskeuring
was geëindigd. In 2005 werd UB40 naar
Amerika geëxporteerd, nadat hij een
lovend veulenrapportage had gekregen.
Bij de Iron Spring Farm wordt de hengst
voor zowel de sport als fokkerij ingezet. Zo
won hij in 2006 de DG Bar Cup en was hij
een jaar later de beste zesjarige van het
KWPN-NA. In 2009 werd hij met succes
uitgebracht in 4th level (vergelijkbaar met
ZZ-licht) en dit jaar won hij onder Alex
Robertson onder meer de Prix St. Georges-rubrieken van Dressage at Blue
Goose en Dressage at the Park, midden in
het dekseizoen. Uit zijn eerste jaargang
komt blikvanger Apache (mv.Krack C), die
in Den Bosch werd uitgeroepen tot reser-

vekampioen en vervolgens met goede
cijfers in het stamboek werd ingeschreven.
Diverse dochters deden goede zaken in de

IBOP, zoals Black Beauty L (mv.Ferro), die
met 81,5 punten slaagde. Uit de U-jaargang is nog een zoon van Olivi goedgekeurd: Universeel (uit Igata ster v.Zuidhorn,
fokker G.A. Post uit Middelbert). Ook deze
hengst kreeg voor de aanleg als dressuurpaard een 8,5. “Universeel is een
goed gemodelleerde hengst uit een redelijk interessante moederlijn, en de nafok
van Olivi viel toen al positief op. Hij was
via de herkansing aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek. In Ermelo deed
Universeel het goed, wel hadden we hem
graag in alles wat meer de bergop zien
bewegen, maar we wilden hem graag een
kans geven in de fokkerij.” De schimmelhengst wordt door Bart Bax uitgebracht in
het ZZ-licht en zal op korte termijn de
overstap maken naar het ZZ-Zwaar. Eigenaar Gerardus Post: “In de sport doet de
hengst het goed, maar het is nog geen
echte merrietrekker gebleken. Daar speelt
zijn kleur vast ook wel een rol in. Maar hij
wordt mooi in alle rust opgeleid voor de
sport en we hebben veel vertrouwen in
hem”, vertelt de hengstenhouder, die hem

De naar Amerika geëxporteerde hengst UB40 (v.Olivi) viel op jonge leeftijd al op met zijn bewegingskwaliteit en
hij blijkt dit ook te vererven.
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hengstencompetitie klasse M, vele overwinningen in het ZZ-licht, het Nederlandse kampioenschap ZZ-zwaar en diverse
zeges in de Lichte Tour. Momenteel
wordt de hengst gereden door Christa
Laarakkers, die goed met hem presteert
in de Lichte Tour (zie kader). In de fokkerij weet hij duidelijk zijn stempel te drukken. Zijn zonen Briljant (mv.Darlington) en
Carlton Hill (mv.Vincent) zijn goedgekeurd bij het KWPN, zijn opvallende zoon
Aston Martin NL nam deel aan het
Wereldkampioenschap in Verden en vele
dochters scoorden hoog op de keuringen
en in de aanlegtesten. Zo werden dochters Amber (mv.Cabochon) en Adina (mv.
Kennedy) tweede respectievelijk vierde
op de Nationale Merriekeuring, liep
dochter Agaath 84 punten bijeen in de
IBOP, slaagde dochter Amber daarvoor
met 83.5 punten en schitterde dit jaar
dochter Chi (mv.Cabochon) op de derde
plek op de NMK.

Sport voorop

De hengstenkeuringskampioen Uptown (v.Kennedy) boekte als jonge hengst veel successen. Naar verwachting
komt hij binnenkort terug in de sport.

zelf fokte. Universeel werd in het najaar
van 2004 goedgekeurd en zijn oudste
nakomelingen zijn vier jaar. Uit die jaargang komt onder meer de opvallende
merrie B.Kerose (mv.Zeoliet), die dit jaar
op kop liep bij de vier- tot en met zevenjarige dressuurmerries op de Centrale
Keuring van Tolbert. B.Kerose behaalde in
de IBOP eerder al 78,5 punten.

Uphill
Aan het najaarsonderzoek van 2004
deden er twee zonen van Oscar mee,
waarvan Uphill (Oscar uit Naomi Ceroon
ster v.Apollonios xx, fokker G.W. van
Norel uit Wapenveld) werd goedgekeurd.
Hij kreeg voor de aanleg als dressuurpaard een 8. “Zijn bloedlijn was positief
en we hadden vanaf het begin veel
sympathie voor Uphill. Hij viel op met zijn
enorme souplesse, looplust en werkwillige karakter. We hadden twee zonen van
Oscar aangewezen en op voorhand
hadden we geen voorkeur, maar in het
onderzoek verschilden de hengsten
duidelijk van elkaar. Zeker op het punt
van trainbaarheid maakte Uphill een hele
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positieve indruk.” De andere Oscar-zoon
is later bij het NRPS goedgekeurd onder
de naam Olympic (mv.Rossini). Met Lotje
Schoots is hij geklasseerd in het ZZ-licht.
Onder Emmelie Scholtens heeft Uphill als
sportpaard een imponerend palmares
opgebouwd. Enkele wapenfeiten zijn het
reservekampioenschap in de Pavo Cup
voor vierjarigen, de overwinning in de

Ook de hengsten Undigo (Sandro Hit uit
Norell keur v.Jazz, fokker A. van Steenbergen uit Berlicum) en Upper-Class
(Polansky uit Doliena ster prest v.Doruto,
fokker D. Beker-Heuff uit Erichem) namen
met succes deel aan het verrichtingsonderzoek. Beide hengsten slaagden met
een 8.5 voor de aanleg als dressuurpaard. “Undigo was een hengst met veel
tritt en veel techniek in de benen. Wel
was zijn karakter punt van discussie,
maar we hebben hem de kans gegeven”,
blikt Hamoen terug. “Upper-Class was
een zoon van de nog jonge hengst

Kirsten Beckers: “Ufo heeft geen minpunten”
Stalamazone van Stoeterij Broere, Kirsten Beckers, is de vaste amazone van de hengst Broere Ufo
(v.Métall). Ze is vol lof over de toekomstmogelijkheden van de hengst. “Zijn grootste pluspunt is dat hij
eigenlijk geen minpunten heeft. Hij heeft een heel fijn karakter en heeft veel aanleg voor de zware oefeningen. De laatste keer dat ik hem heb uitgebracht was in het ZZ-licht, maar van het winter wil ik de
overstap maken naar de Lichte Tour. Hij pakt alles heel goed aan en laat ook al een goede piaffe en
passage zien. Wat dat betreft heb ik heel veel vertrouwen in hem en hoop ik door te stromen naar de
Grand Prix. Als hij gezond blijft, is dat absoluut een haalbare zaak.” Grote aantallen heeft de hengst vooralsnog niet gedekt. “Het blijkt lastig om een hengst die op oudere leeftijd is aangekeurd, goed aan het
dekken te krijgen. Het eerste jaar heeft hij twaalf merries gedekt, daarna is hij een jaar niet ter dekking
gesteld en dit jaar heeft hij ook niet zoveel merries bediend. Zonde, want hij heeft wel een goed afstammelingenrapport gekregen en we hebben zelf veel vertrouwen in hem, ook als fokhengst. Dit jaar komt er
waarschijnlijk wel één of meerdere zonen van hem op de eerste bezichtiging. Hopelijk weet hij dan ook
wat meer fokkers te overtuigen met zijn kwaliteiten! Ik ben zelf in elk geval ontzettend blij met zo’n
talentvol paard onder het zadel”, besluit Beckers.
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Cijferlijsten
U-jaargang dressuur
Naam hengst
UB 40
United
Uphill
Undigo
Uptown
Universeel
Ungaro
Upper-class
Ufo

De Polansky-zoon Upper-Class heeft al goede prestaties geleverd in het ZZ-licht.

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

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

galop aanleg
8
8,5
9,5
9,5
7,5
8
8
8,5
8,5
9
8
8,5
8
8
8
8,5
8,5
8

Polansky en er komt veel sport uit zijn
moederlijn. Hij viel op met zijn grootramige model en goede achterbeengebruik,
in het voorbeen hadden we graag nog
wat meer heffing van de knie gezien.” De
Sandro Hit-zoon Undigo heeft in Aqiedo
(mv.Métall) zijn eerste gekeurde zoon.
Wegens onvoldoende interesse van de
fokkers is de hengst voor de sport
verkocht naar het buitenland. Jaargenoot
Upper-Class is met succes uitgebracht in
het ZZ-Licht en staat nu op stal bij Remi
Kulik. Hij kreeg een positief afstammelingenrapportage en zijn oudste nakomelingen zijn vier jaar. Tot slot kreeg ook
Ungaro (Ronaldo uit Pallas Athena-Z keur
v.Pion, fokker M.R. Stassen uit Venlo) als
driejarige goedkeuring bij het KWPN. Dat
deed hij met een 8 voor de aanleg. “Een
grootramige hengst uit een klassieke
moederlijn. Vanwege zijn bloedvoering
kreeg hij de kans. Hij deed goed z’n best
in het onderzoek en we hebben hem voor
alle dressuuronderdelen een 8 kunnen
geven.” Enkele dochters behaalden het
sterpredikaat, maar veel nakomelingen
heeft hij niet. Vanwege onvoldoende interesse van de fokkers is Ungaro gecastreerd en verkocht voor de sport.

Afvallers

Broere Ufo (v.Métall) werd als zesjarige ingeschreven en toont veel aanleg voor het zware werk. Hij wordt
binnenkort uitgebracht in de Lichte Tour.

Uiteraard kende ook deze jaargang zijn
afvallers. Onder hen de eerder genoemde
Oscar-zoon Olympic, maar ook de goed
presterende NRPS-hengst Wup (v.Welt
Hit II) doorliep het verrichtingsonderzoek
bij het KWPN. Op de laatste dag besloot
de commissie hem niet in te schrijven.
“We hebben tot op de laatste dag discussie over Wup gehad, maar waren
unaniem in ons besluit hem niet te
keuren. Hij is mooi, heeft veel uitstraling
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Onder Bart Bax levert Universeel (v.Olivi) hele constante prestaties in het ZZ-licht, hij wordt nu voorbereid op de
overstap naar het ZZ-zwaar.

en is grootramig maar in Ermelo liepen
we steeds tegen zijn achterbeengebruik
aan. We hadden graag een resoluter
ondertredend achterbeen willen zien. We
hadden wel voorspeld dat we veel van
hem zouden gaan horen in de sport, maar
bij het keuren van vaderdieren telt ook
het foktechnische aspect een grote rol en
in dat kader konden we niet over zijn
achterbeengebruik heen stappen.” Onder
Joyce Heuitink presteert de hengst zeer
opvallend in de sport en daardoor volgt
ook de hengstenkeuringscommissie de
hengst nog steeds nauwlettend. “We
hebben vorig jaar met de nieuwe dressuurcommissie een aantal veulens van
Wup bekeken, omdat de hengst zelf
duidelijk bovengemiddeld presteert in de
sport. Alleen datgene wat we op Wup zelf
hebben aan te merken, zagen we ook
teveel terug bij zijn veulens waardoor het
licht niet op groen kon worden gezet. We
willen nu eerst zijn prestaties op Grand
Prix-niveau afwachten en houden hem in
de gaten.” Een andere hengst die de
eindstreep niet haalde is de Alabasterzoon Ubar, die door Ellen Bontje in de
Lichte Tour wordt uitgebracht. “Vanwege
zijn bloedvoering hebben we hem
destijds aangewezen en hij ging goed
over de benen. In het onderzoek vonden
we hem te weinig bergop en hadden we
een vraagteken bij zijn werkwilligheid,
vandaar dat hij ons niet voldoende kon
overtuigen”, vertelt Arie Hamoen.

Zesjarige

Uit zijn eerste jaargang kreeg Undigo (v.Sandro Hit) al zoon Aqiedo goedgekeurd. Inmiddels is hij geëxporteerd.

Op zesjarige leeftijd werd Broere Ufo
(Métall uit Jufeera ster v.El Corona, fokker
J. Timmerman uit Moordrecht) goedgekeurd, nadat hij eerder als driejarige al was
aangewezen. Hij slaagde in 2007 met een 8
voor de aanleg. “Het verrichtingsonderzoek
kwam voor hem als driejarige te vroeg. Bij
het KWPN zijn hengsten altijd op latere
leeftijd opnieuw welkom en bij Ufo heeft
dat goed uitgepakt. Als zesjarige kon hij
ons overtuigen dankzij zijn heel werkwillige
karakter, looplust en mogelijkheden tot sluiten.” Ook amazone Kirsten Beckers is heel
enthousiast over de kwaliteiten waarover
Ufo beschikt en die duidelijke verwachtingen voor het hogere werk scheppen (zie
kader). Hij is één van de opvallend presterende hengsten in de sport die deze
jaargang zo bijzonder maakt.
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