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Topvererver van de bovenste plank
Aan de opmars van Numero Uno in de fokkerij lijkt geen eind te komen. Uit zijn eerste jaargang zijn reeds twee
zonen, Tamino en Tyson, opgenomen in het A-kader. Ondanks het feit dat zijn oudste nakomelingen pas elf jaar
oud zijn, presteert er al een hele reeks met bijzonder veel succes op het hoogste niveau. Op vele topstallen in
binnen- en buitenland zijn nakomelingen van Numero Uno te vinden en dat maakt hem een hele sterke
ambassadeur van het KWPN-paard. Begin februari werd de fantastische Libero H-zoon dan ook beloond voor
zijn excellente fokkwaliteiten met het preferentschap, drie jaar nadat hij al tot keurhengst was gekroond.

Jacob Melissen

Voorname kenmerken

Sinds februari behoort Numero Uno tot het zeer selecte groepje preferente KWPN-hengsten. Met zijn zestien
jaren is hij veruit de jongste.

Op de meest recente stallionranking van
de World Breeding Federation for Sport
Horses (WBFSH) pronkt Numero Uno op
een zeer goede elfde plaats. Daarmee is
hij met afstand de hoogstgeklasseerde
hengst binnen zijn leeftijdsklasse. Uit zijn
eerste jaargangen heeft hij 65 FEI-geregistreerde nakomelingen die op internationaal

10

niveau presteren. Hij blijkt als geen ander
in staat om een duidelijke stempel op de
fokkerij te drukken met zijn scherpe nakomelingen die over zowel goede reflexen,
veel vermogen als dito instelling beschikken. Numero Uno is de jongste hengst van
de laatste decennia die door het KWPN
preferent is verklaard.

De eigenschappen waarmee Numero Uno
zelf als driejarige opviel in het verrichtingsonderzoek blijken ook eigenschappen te
zijn die hij sterk aan zijn nafok heeft weten
door te geven. In het najaarsonderzoek van
1998 werd Numero Uno omschreven als
een eerlijke, betrouwbare hengst met veel
bereidheid om te werken, een krachtige
galoppade met zeer veel balans en souplesse, waarin hij goed kan schakelen. Als
springpaard heeft hij zeer veel afdruk,
springt hij snel van de grond en goed naar
boven. Hij lijkt bijzonder voorzichtig en toont
over veel vermogen te beschikken. Zijn
nakomelingen hebben vaak een iets gezonken middenstuk en worden gekenmerkt
door een delicaat karakter. Ook genetisch
brengt hij veel springaanleg met zich mee.
Hij toont veel gelijkenis met zijn fenomenale
vader Libero H, die geschiedenis schreef
met zijn overwinning in de Wereldbekerfinale van 1994 en een vererver van uitzonderlijk
kaliber is gebleken. De topkwaliteiten van
vader Libero H, met name op het gebied
van model en beweging, geeft Numero Uno
door aan zijn nakomelingen. Moeder Jolanda verenigt in haar pedigree de grootheden
Lord Calando en Ahorn Z en komt uit de
kleine, maar sterke Holsteiner stam 429.
Numero Uno werd op 25 april 1995 geboren
bij Martien van Deursen uit De Rips. Onder
diverse ruiters heeft Numero Uno zijn
springtalent gemanifesteerd. Met Marco
Kutscher sprong hij in de internationale
sport tot en met 1.50m-niveau. “Met Marco
heeft Numero Uno zich zo’n 25 keer bij de
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Sterrehof’s Tamino behoort onder Marc Houtzager tot de absolute wereldtop en
maakte al diverse keren deel uit van het Nederlandse landenteam.

beste drie geplaatst in de internationale
sport. Hij heeft laten zien over ontzettend
veel instelling te beschikken en hij wilde
altijd nul gaan. Die kwaliteit heeft hij van zijn
vader Libero meegekregen! Zulke paarden
willen geen fout maken en de topsport
vraagt om zo’n instelling”, vertelt Daan Horn
van hengstenhouderij De Wiemselbach.

Vaderdier
Zeker zo succesvol is Numero Uno in de
fokkerij gebleken. Zowel met de vererving
van een aansprekend exterieur, beweging
als extra springkwaliteiten weet de hengst
te overtuigen. De oudste nakomelingen van
Numero Uno worden dit jaar elf jaar en
daarvan loopt er al een groot aantal bijzonder succesvol op internationaal Grand Prixniveau. Enkele voorbeelden zijn Sterrehof’s
Tamino (uit Larianne v.Farmer, fokker E. ten
Hoor uit Hoogersmilde) met Marc Houtzager, die afgelopen jaar onder meer de Grote
Prijs van De Steeg won en meerdere malen
een belangrijk aandeel had in het Neder-

Ongelooflijk veel reclame voor zijn vader maakt springkanon Tyson, die onder Leon
Thijssen al diverse Grote Prijzen op zijn naam heeft geschreven.

landse landenteam. Ook ontzettend veel
reclame voor zijn vader maakt springkanon
Tyson (uit Kickyqueen elite sport(-spr)
v.Voltaire, fokkers G. Lindeboom en E.J.
Meijer uit Dalfsen) met Leon Thijssen. Op
zijn lijst van Grand Prix-overwinningen pronken onder meer die van Mechelen, Stockholm, Maastricht, Leszno en Lissabon.
Bovendien won hij zowel op zesjarige als op
zevenjarige leeftijd het KNHS/KWPNkampioenschap om de VION-Cup. Ook op
Grand Prix-niveau presteren Tico (uit Olisina
v.Celano, fokker S.R.J. van den Berg-Broerse uit Veghel) met Katharina Offel, die onder
meer tweede werd in de Grand Prix van
Pforzheim, de merrie Take Off (uit Odile
sport(-spr) v.Indoctro, fokker
J. Coolen uit Kelpen) die zich met Eric
Lamaze steevast in de prijzen springt, EK
Windsor-deelnemer Talk About Me (uit
Nenette ster v.Hamlet, fokker D. Wassink uit
Heelweg) onder Dmitry Berestov, Tobalio (uit
Obalia B ster v.Jacorde, fokker B.H.J.
Schröder uit Lattrop Breklenk) met Tom

Brinkman die winnaar was van een Grote
Prijs in Valkenswaard en Take One (uit Oniel
elite sport(-dres) v.Karandasj, fokker J.W. de
Waal Malefijt uit Bennekom) met Christine
Tribble McCrea, onder meer winnaar van de
Grote Prijs (1.50m) van Lake Placid. Nog
meer paarden die op het hoogste niveau
reclame voor hun vader maken zijn Tosca
(uit Gerolia keur sport(-dres) v.Zortin, fokker
fam. M.L.C. Verbakel & Zn.) met Margie
Engle, Tia Maria (uit Iregina keur sport(-spr)
prest v.Nimmerdor, fokker H. Veldhuis uit
Borculo) met Jos Verlooy, Timo (uit Loretta
W keur pref prest v.Damiro, fokker G.J.
Bosman uit Heerde) met Tim Gredley en
Tinky Winky (uit Dinky keur pref v.Zeppelin,
fokker P.J.M. van den Bogaard uit Aarle
Rixtel) met Leon Thijssen. Uit Numero Uno’s
tweede jaargang, geboren in 2001, schitteren ook al diverse paarden aan de mondiale
topsporthemel. Zo presteert de KWPNgoedgekeurde hengst BMC Unaniem (uit
Passivona keur pref van Voltaire, fokker
J. Sturkenboom uit Schalfwijk) met Ben
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Schröder heel opvallend. Eén van de hoogtepunten uit de veelbelovende carrière van
dit duo is de uitstekende vijfde plaats in de
Grote Prijs van Amsterdam in 2011. Een
ander opvallend paard uit deze jaargang is
de goed presterende Urgent III (uit Pepite
v.Julio Mariner xx, fokker W.B.J. Platzer uit
Nieuw Schoonebeek) met Steve Guerdat,
onlangs winnaar van het 1.50m in Vigo en
vorig jaar winnaar van onder meer de Grote
Prijs van Neuendorf. En de tienjarige I
Belong to You (uit Manita van Hamlet,
fokker A. Zandbergen uit Hattemerbroek)
won in 2007 onder Nuri Dijks goud bij de
zesjarigen op de Zuid-Amerikaanse variant
van het WK jonge paarden.

Internationaal

en 24 elitemerries. 40 merries kregen het
sportpredikaat (spr) en 100 het PROKpredikaat. Numero Uno leverde al diverse
merrie- en veulenkampioenen. “Ook in het
buitenland doet Numero Uno het goed, zo
heeft hij al tweemaal een veulenkampioen in
Holstein gebracht, evenals in Westfalen en
Frankrijk. De Duitse en Belgische fokkers
maken veelvuldig gebruik van Numero Uno.
Hij dekt in Nederland ook mooie aantallen,
maar in het buitenland zeker zoveel. Zijn
sperma wordt geëxporteerd naar zo’n dertig
landen, waaronder naar Amerika, Australië
en Zuid-Afrika”, vertelt eigenaar Horn.

Goedgekeurde zonen
In de vererving in de mannelijke lijn, hetgeen
een voorwaarde is voor verlening van het
preferentschap, weet Numero Uno ook zeer
zijn stempel te drukken. Bij het KWPN zijn
tot op heden zes zonen van hem goedgekeurd: Tygo (uit Domine ster pref prest v.
Purioso, fokker T. Kraan Muskens uit Hekedorp), de eerder genoemde Unaniem, Van
Gogh (uit Movera pref v.Bernstein, fokker
Mts. Stultiens uit Weert), de inmiddels
geruinde en geëxporteerde Viënto Uno-W
(uit Jendy pref v.Wisconsin, fokker H.P.M.
Oosterveer uit Wateringen), hengstenkeuringskampioen Vincenzo (uit Kyra keur pref
v.Ekstein, fokker L. Meulenberg uit Guttecoven) en de op vierjarige leeftijd goedgekeurde Warrant (uit Karanta keur pref prest v.
Nimmerdor, fokker G. Reuls uit Panningen-

Jacob Melissen

De in Denemarken goedgekeurde hengst
Uno’s Safier (uit Cilvira ster v.Amor, fokker
A. Zweepe-Koezen uit Delden) etaleert zijn
grote kwaliteiten in de internationale sport
onder Andreas Schou. Hij was afgelopen
jaar een van de smaakmakers van de Sires
of The World-competitie in Lanaken, waar
hij knap vierde werd. In diezelfde rubriek
eindigde leeftijdsgenoot BMC Unaniem
overigens ook in de top tien. Uno’s Safier
maakte ook deel uit van het winnende
Deense team in de landenwedstrijd van
Barcelona. Andere opvallende Numero
Uno’s zijn Tuberthus (uit Obertha ster
v.Peter Pan, fokker H. Poppelaars uit Kortgene, die tweede werd in de Grand Prix
van Nimes, Trento (uit Nerma keur pref
v.Iroko, fokker A. Florijn uit Geesteren),
VDL Groep Veumonia (uit Eumonia pref
v.Joost, fokkers H. van Steenbergen uit
Ospel en A. de Crom uit Weert) en VDL
Groep Tattoo (uit Nevermind keur v.Lux,
fokker Th. Ten Brinke uit Varsseveld). Van
vóór Numero Uno’s goedkeuring komt de
stermerrie Scooby Doo (uit Oellie v.Kojak,
fokker B.A.M. Kamphuis uit Ootmarsum)
die met Filip Lacus op Grand Prix-niveau
springt en onder meer tweede in La Boissiere werd. Ook uit de jongere jaargangen van Numero Uno laten een groot
aantal nazaten veel potentie zien, waarmee de verwachting zeer gegrond is dat
zijn lijst van internationale springpaarden
zich in de toekomst nog veel verder zal
gaan uitbreiden.

ving van het exterieur en beweging zijn met
105 respectievelijk 107 bovengemiddeld.
Meest opvallende exterieurkenmerken zijn
het vererven van een goed rechthoeksmodel met een lange, goed bespierde hals,
een recht kruis en een sabelbenig achterbeen. De draf heeft souplesse en de galop
is ruim. Tijdens het vrijspringen vallen de
kinderen van Numero Uno op door goede
reflexen, veel lichaamsgebruik, voorzichtigheid en het tonen van veel vermogen. Uit
het jaaroverzicht van de aanlegtesten (IBOP
en EPTM) blijkt dat Numero Uno als vaderdier zeer hoog scoort. Hij is de meest
invloedrijke springvader bij merries die deel
hebben genomen aan de IBOP, het afgelopen jaar slaagden elf dochters van Numero
Uno voor de IBOP. Het huidige IBOP-record
staat nog altijd op naam van de elite sport(spr) merrie Willemijn (uit Herarda elite
sport(-spr) pref prest v.Nimmerdor, fokker A.
den Hartog uit Amsterdam), die de hoogste
punten ooit in het nieuwe IBOP-systeem
behaalde, namelijk 91,5 punten. Bovendien
werd zij NMK-kampioen bij de keur-/elitemerries en staat zij momenteel geregistreerd
met 20 winstpunten in het ZZ-springen.
Onder Charlotte Verhagen is zij tevens
succesvol bij de junioren. Op de merriekeuringen is Numero Uno ook zeer succesvol.
Van de 232 in het stamboek opgenomen
merries behaalde 55 procent een exterieurpredikaat, onderverdeeld in 56 stermerries,
32 voorlopige keurmerries, 15 keurmerries

Dochters
De springindex van Numero Uno is 141 met
een betrouwbaarheid van 95%. De verer-
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De KWPN-goedgekeurde hengst BMC Unaniem is één van de veelbelovende Grand Prix-paarden van het land.
Onder Ben Schröder werd hij onlangs nog vijfde in de GP van Amsterdam.
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Dirk Caremans

Niet alleen in de sport maar ook op de keuringen doet
Numero Uno uitstekende zaken. Dochter Willemijn was
NMK-kampioene bij de keur-/elitemerries en heeft het
IBOP-record op zak dankzij een score van 91,5 punten.

Jacob Melissen

Helden). Laatstgenoemde is op zijn beurt
weer vader van de hengstenkeuringskampioen van dit jaar, Durrant, die uit zijn eerste
jaargang komt. Van zijn zes zonen presteert
Unaniem op Grand Prix-niveau, en Tygo,
Van Gogh en Warrant springen in de internationale sport. Tygo werd voorheen door
Angelique Hoorn gereden, met wie hij onder
meer vier overwinningen in internationale
rubrieken behaalde in 2009 en een vijfde
plaats in de Grote Prijs van Odense.
Momenteel wordt hij uitgebracht door
Spanjaard Manuel Fernandez Saro, stalruiter bij mede-eigenaar Alan Waldman. Van
Gogh springt met succes op 1.45m-niveau
en plaatste zich vorig jaar onder meer in de
Grote Prijs van De Wolden, die op dat
niveau verreden wordt. Onder Caroline
Müller zal de hengst naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog debuteren op Grand Prixniveau. “Dat is een paard waar wij veel
verwachtingen van hebben. Hij springt met
veel techniek en vermogen. Het is nu vooral
een kwestie van kilometers maken”, licht
Horn toe. Onlangs kwam hij nog met een
mooi resultaat aan de finish in de Grote Prijs
(1.45m) van Aarhus. Warrant is sinds korte
tijd onder het zadel bij Jeroen Dubbeldam.
Hij start hem internationaal bij de achtjarigen. Vincenzo presteert eveneens op
1.35m-niveau, met Sophie Horn. “Na een
zakbreuk is hij eenzijdig gecastreerd en
daardoor heeft hij wel wat achterstand
opgelopen als sportpaard. Hij gaat sinds

Het palmares van Take Off onder Eric Lamaze blijft zich maar verder uitbreiden. Ze deden al meerdere malen
een flinke greep in de prijzenpot van onder meer Spruce Meadows.

enkele maanden weer mee op concours en
ik denk dat het in ieder geval een fijn
1.45m-paard gaat worden.”

Dominant
Misschien nog wel de grootste kwaliteit
van Numero Uno is zijn dominante vererving. Dat geeft de fokkers meer inzicht
en maakt het motto ‘fokken is gokken’
totaal niet van toepassing. “Numero Uno
fokt zeer uniform. Het zijn bijna altijd
mooie donkerbruine nakomelingen die
een goed rechthoeksmodel hebben met
een mooie hals en een groot oog. Ze
hebben veel beweging, een goede galop
en het zijn paarden met front en uitstraling. Ook in hun manier van springen zijn
de Numero Uno’s heel herkenbaar.” Eén
bepaald type merrie heeft Numero Uno
dan ook niet nodig. “Hij past bij een
breed scala aan merries, doordat hij zelf
zo’n duidelijk stempel drukt. Ik zeg altijd
maar zo, zolang de merrie niet té
extreem is dan past ze bij Numero Uno.
Je ziet ook dat hij bij moeders van totaal
verschillende bloedlijnen een goed
springpaard brengt. Zo komt de succesvolle Urgent III uit een halfbloedmoeder
van Julio Mariner xx, en heeft Numero
Uno in combinatie met een moeder van
Voltaire al toppaarden als Tyson en
Unaniem geleverd.”

Waardering
Het preferentschap wordt erg gewaardeerd
door de eigenaren van Numero Uno. “Het is

een hele mooie beloning voor de hengst
zelf. Wij zijn altijd overtuigd van zijn kwaliteiten geweest, maar het is mooi dat het
KWPN dat op deze wijze ook naar haar
fokkers toe communiceert. We zien het als
een heel mooi gebaar en het geeft ons ook
voldoening voor alles wat wij hier doen met
de hengstenhouderij. En we willen de
fokkers bedanken voor al het vertrouwen
dat Numero Uno heeft genoten, want
zonder de juiste merries vaart geen enkele
hengst wel natuurlijk!” Ondanks de aanhoudende successen van Numero Uno laat de
familie Horn het dekgeld ongewijzigd dit
jaar. “We hebben er bewust voor gekozen
om het dekgeld van Numero Uno niet
omhoog te schroeven, ondanks het feit dat
hij de hoogste jonge hengst op de WBFSHstallionranking is en dat hij nu preferent is
verklaard. Voor een grote groep fokkers is
het gebruik van een hengst van rond de
2500 euro dekgeld geen haalbare zaak. Wij
willen Numero Uno niet exclusief maken
voor een relatief kleine groep fokkers die
zich een hoog dekgeld wél kan veroorloven.
Misschien dat het dekgeld in de toekomst
iets naar boven wordt bijgesteld, maar dit
jaar in ieder geval nog niet”, aldus Daan
Horn. Numero Uno kan zich sinds februari
scharen bij het zeer selecte groepje preferente KWPN-hengsten, waarvan slechts een
beperkt aantal hengsten nog vers beschikbaar zijn voor de fokkerij. Met zijn zestien
lentes is het te hopen dat Numero Uno nog
vele jaren de fokkerij kan verrijken met
zijn waardevolle springgenen.
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