KWPN-hengsten

Olivi:

• tekst: Karin Karlas
• foto: Jacob Melissen/Karin Karlas/Dirk Caremans

Bewegingsverbeteraar uit Utopia-stam
Olivi maakte naam als reservekampioen van zijn jaargang in Den Bosch. Met zijn eerste twee jaargangen
produceerde hij twee goedgekeurde zonen en een groot aantal sportpaarden van Z-niveau tot en met Grand
Prix. Dit samen met de goede prestaties van zijn kinderen op de keuringen en in de aanlegtesten heeft voor het

Jacob Melissen

tweede jaar op rij geresulteerd in de leidende positie op de fokwaardelijst in zijn leeftijdsgroep.

Olivi voert dit jaar de ranglijst aan wat betreft fokwaarden in zijn leeftijdscategorie met 168 punten (betr. 85%). Hiermee maakt hij de verwachtingen - hij was destijds
reservekampioen op de hengstenkeuring - meer dan waar. Vooral op het gebied van beweging lijkt Olivi sterk te verbeteren. Met Bart Bax liep hij zelf in de internationale
Lichte Tour.

8

IDS12 • 18 juni 2009

IDS12_P008 8

12-06-2009 14:29:57

Jacob Melissen

van Olivi is veel te vertellen. Hij komt uit
één van de bekendste stammen in de
Nederlandse fokkerij, de wijdverbreide
Utopia-stam. Deze lijn heeft verschillende
takken waaruit zowel zeer goede springals dressuurpaarden komen. Voorbeelden
van bekende familieleden van Olivi, de één
wat nauwer verwant dan de ander, zijn
Arko III (Argentinus x Beach Boy), de
KWPN-hengsten Premier (Robin des Bois
x Talisman xx) en Radar (Cocktail x Le
Mexico) en de internationale springpaarden Loretta (Gentleman x Maykel), It’s the
Business (Jasper x Le Mexico), Now or
Never (Burggraaf x Jasper), Darco (Lugano
van la Laroche x Codex) en Opium
(Obrecht x Overste). Ook verschillende
internationale dressuurpaarden zoals
Zaloete (Saluut x Doruto) en Harald
(Uniform x Duc de Normandie) hebben
hierin hun wortels.

Halla Utopia
In één seizoen kreeg Olivi twee zonen goedgekeurd. UB 40 was in 2004 derde in de kampioenskeuring en
veilingtopper op de KWPN Select Sale. Inmiddels is hij verkocht naar de Iron Spring Farm in Amerika.

maal voor in de pedigree van Olivi, het is
de overgrootvader van Pion en Jazz.
Niet alleen over de vaders in de moederlijn

Dirk Caremans

De vader van Olivi is Jazz, de hengst die
momenteel de ranglijst aanvoert als beste
dressuurvererver van de wereld. Cocktail,
de vader van Jazz, was onder Anky van
Grunsven niet weg te denken uit de dressuursport. Ook in de sport en fokkerij liet
hij zijn sporen na met een aantal goedgekeurde zonen en Grand Prix-kinderen
zoals Havel, Kappuchino en Imperioso.
Zowel Jazz als zijn vader dragen het predikaat preferent, verkregen op basis van de
topprestaties die hun kinderen leverden en
nog steeds leveren. Purioso, de vader van
Cocktail, draagt het predikaat keur waarmee Olivi van vaderskant afstamt van drie
predikaathengsten op rij.
Ook in de moederlijn is het smullen. De
schimmelmerrie Halla Utopia, Lichte Tour
geklasseerd, is een dochter van de keurhengst Aktion die zelf op Grand Prixniveau presteerde onder de Hongaar
Guylla Dallos. Enkele bekende kinderen
van Aktion die eveneens Grand Prix liepen
zijn Galliano, P.Atlantis, Finesse en Feliki.
Aktion’s eigen vader Pion bracht ook de
KWPN-hengsten Argus en Democraat en
is grootvader van onder andere de KWPNhengsten Houston en Tuschinski. Zowel
Transvaal, Halla Utopia’s grootvader van
moederskant, als Pion zijn zonen van de
volbloed Abgar xx. Ook Amor komt twee-

Olivi werd gefokt door de maatschap Livi,
bestaande uit Hans Ligtvoet en zijn
schoonvader Huub Visser. Zo’n 25 jaar
geleden begon de maatschap met de
fokkerij. Hans Ligtvoet vertelt: “We waren
altijd op zoek naar wat goeds, maar goede

Hans Peter Minderhoud stuurde Freebird Ucelli T al naar vele successen. In 2006 won hij de Pavo Cup, en in
2007 behaalde hij het reservekampioenschap op het WK in Verden. De overwinning in het Nederlands
Kampioenschap Lichte Tour is zijn meest recente wapenfeit.
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In Apache (UB 40 x Krack C) heeft Olivi inmiddels ook al een KWPN-goedgekeurde
kleinzoon.

driejarige merries zijn duur en kom je
sporadisch tegen. Op een gegeven
moment reed ik over een provinciale weg
waar ik in het weiland ernaast een schimmelmerrie zag draven. Die draafde zo
apart. Ik zag dat ze drachtig was en hield
haar dus in de gaten. Later liep er een
veulen bij met een mooi front erop dat liep
met kracht en balans. Het bleek ook nog
een dochter van Aktion, waar ik altijd al
gek van ben geweest. Toen zijn we met de
fokkers gaan praten. Ik had van tevoren
tegen mijn schoonvader gezegd: dat

Met haar krachtige, gedragen draf en prachtige voorbeengebruik werd Unanda
(mv.Ulft) in 2004 reservekampioene op de NMK.

veulen moeten we hebben, al doen ze
geen cent van de prijs af.” En zo kwam
Halla Utopia, de moeder van Olivi, in het
bezit van Hans Ligtvoet en zijn schoonvader. Na de opfok en een succesvolle gang
naar de keuring werd met Wil Schellekens
een IBOP gereden, waarbij de stap met
een 9 werd beloond, evenals de houding
en het karakter.
Haar eerste veulen, Lady-Utopia ster
(v.Nimmerdor) was als driejarige algemeen
kampioen op de CK van Noord-Brabant
en verscheen tweemaal op de UTV.

Jacob Melissen

Bart Bax brengt ook Olivi’s goedgekeurde zoon Universeel in de sport uit.
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Volgens Ligtvoet had deze merrie een
prachtig model en kon zij fantastisch
lopen. Het volgende veulen was Puriosodochter Magic-Utopia elite, een merrie die
nog steeds in bezit is van de maatschap
en waarmee gefokt wordt. “Deze merrie is
een typische Purioso en ze fokt veel
beweging. Van haar zijn al vijf veulens op
veilingen verkocht”, aldus Hans Ligtvoet.
Het jaar erna kwam Olivi, of Olympic
Utopia zoals hij toen heette. Hans Ligtvoet: “Ik had Jazz op de hengstenkeuring
gezien en vond het een wereldpaard. Een
mooi lang voorbeen en een ruig front erop.
En wij hadden natuurlijk Halla die over veel
kracht beschikt, dat moest dus passen.
Toen Olivi geboren werd zagen we het
meteen. Een brutaal, knap veulen met een
kap erop. Zo één kom je weinig tegen. Wij
zeiden tegen elkaar: ‘die lijkt er wel op!’
Iedereen die hem zag vond het een waanzinnig goed veulen.”
Halla Utopia ging toen voor enkele jaren
de sport in en bleek een kwaliteitsvol
karakterpaard. Hans Ligtvoet denkt dit te
kunnen verklaren uit haar bloedvoering.
“Halla had bijna teveel werklust, ze bleef
maar voor je werken. In haar pedigree
komt Abgar tweemaal voor en ik denk dat
daar die ‘drive’ om te werken uit voortkomt. Haar tweede amazone was Petra
Zwart, die haar naar de Lichte Tour dressuur reed. Halla had volgens mij echt de
kwaliteiten om een topdressuurpaard te
worden.” Toen het succes van Olivi kwam
werd er echter een punt achter haar sportcarrière gezet en werd ze volledig voor de
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fokkerij ingezet. “Haar eerste veulen na
Olivi was Talent Utopia (v.Flemmingh), de
veilingtopper van de veulenveiling in
Esbeek met € 18.000,-. Het jaar erna
kwam zijn volle broer Unlimited Utopia.
Daarna volgde Krack C-dochter VanityUtopia ster EPTM, een kleinere bloedmerrie met ongelooflijke kwaliteiten. Hierna
volgden een merrieveulen van San Antonio
(v.Sandro Hit), een merrieveulen van
United en twee hengsten van Rubin Royal
waarvan in 2006 de veilingtopper van
Oirschot (€ 40.000.-). Nadat zij een jaar
leeg is geweest, kreeg zij dit jaar een
bloedgemaakt merrieveulen van Wynton”,
vertelt Hans Ligtvoet.

Blikvanger
Jacob Melissen

Als veulen al viel Olivi iedereen op. Hans
Ligtvoet: “Nadat hij geselecteerd was voor
het veulenkampioenschap in Arnhem was
er veel belangstelling voor hem, maar we
wilden er zelf graag mee avonturieren. Hij is
naar Irma Sieling gegaan in de opfok. Toen
was hij twee jaar uit beeld, maar niet uit de
gedachten want ik overdrijf niet als ik zeg
dat ik elke maand nog gebeld werd of we
hem wilden verkopen. Maar, we hadden
afgesproken dat we dit niet zouden doen.
Na tweeënhalf jaar brachten we hem bij
Henk Wieberdink ter voorbereiding op de
hengstenkeuring, wij vinden Henk een
echte vakman. Henk en Olivi hadden echt
een band, hij kreeg alles voor elkaar. Maar,
had Henk gezegd, het was wel een echte
Jazz. Hij had hem top klaargemaakt.”
De eerste bezichtiging kwam en weer was

Arenda VDP (mv.Ramiro) kreeg 82 punten voor haar IBOP. De souplesse en aanleg als dressuurpaard scoorden
een 8,5.

de belangstelling niet van de lucht. “Iedereen wou hem hebben. Op de tweede
bezichtiging was het hetzelfde verhaal.
Toen gingen we al wel een beetje aanvoelen dat hij in de kampioenskeuring zou
komen en dat was ook zo. Dit was voor de
specialisatie en er kwamen dus tien hengsten terug voor de kampioenskeuring. Er
bleven er nog twee over: Oramé en Olivi.
Het is toen Oramé geworden. Toch waren
we ongelooflijk trots en blij, de reservekampioen hebben bij het grootste stam-

boek ter wereld, dat wil wat zeggen! Iedereen wilde Olivi kopen of huren. We zijn
maar naar de bar gegaan om het te vieren.
Als iedereen hem nu wilde, zouden ze dat
morgen ook nog wel doen!”
Hans Ligtvoet en Huub Visser verkochten
de hengst niet en Olivi werd de eerste
goedgekeurde zoon van Jazz. Hij werd in
training gezet bij Imke Bartels omdat hij
daar de tijd zou krijgen die hij nodig had.
De training verliep voorspoedig totdat hij
een zware peesblessure kreeg die hem

Jacob Melissen

Jacob Melissen

Nog zo’n IBOP-topper was Virginia I keur (mv.Vincent), die slaagde met 82,5
punten waarbij een 9 voor de souplesse.

Op de P.S.I.-veiling werd Triviant (mv.Saluut), hier onder E. Jansen, in 2005 voor
€ 420.000,- verkocht. Inmiddels is hij Grand Prix geklasseerd met MatthiasAlexander Rath.
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Olivi’s moeder Halla Utopia (v.Aktion) staat er met haar 20 jaren nog puik voor. De elite preferente sport(dr)merrie werd in het verleden op Lichte Tour-niveau uitgebracht.

Vererving
Voorzitter hengstenkeuringscommissie Arie
Hamoen: “Olivi heeft een fokwaarde sport
dressuur van 168 met een betrouwbaarheid
van 85%, gebaseerd op 91 nakomelingen in
de sport en 121 nakomelingen beoordeeld
bij het vrij bewegen. De oudste kinderen in
de sport zijn nu tussen de zeven en negen
jaar oud. Bij de fokwaarden in de bovenbalk
valt de goede score in beweging op, deze
fokwaarde is met 113 zeer hoog en voor
exterieur scoort hij licht bovengemiddeld
met 103, waarbij de betrouwbaarheid 9% is.
Olivi vergroot iets met +0,37. Olivi geeft
korte, verticale, zwaar bespierde halzen en
lange croupes. Het voorbeen is hol gesteld
en Frans, met een gebogen achterbeen. Bij
alle bewegingsonderdelen scoort Olivi uiteraard goed, wat zich vertaalt in de goede
bovenbalkscore voor beweging. Olivi is een
echte bewegingsvererver. Bij merries met
voldoende lengte in het front, die langgelijnd zijn en een correct gesteld achterbeen
hebben, voegt hij de beweging toe.”

drie maanden naar de stal verwees. Nadat
Olivi hersteld was moest er verplicht
worden meegedaan aan de hengstencompetitie, ondanks de trainingsachterstand
die hij had opgelopen en hij er niet klaar
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voor was. Hans Ligtvoet: “Het is jammer
dat veel mensen tegenwoordig kijken naar
het plaatje en niet naar de fokkwaliteiten
van een hengst. Ik denk dat dit hem veel
dekkingen gekost heeft.”
Later werd Olivi uitgebracht door Bart Bax.
De combinatie werd Nederlands Kampioen Z-dressuur en startte internationaal
Lichte Tour. Ondanks het succes in de
sport werd het aantal dekkingen eigenlijk
elk jaar minder. “Op een gegeven moment
ging het kosten/batenplaatje meespelen.
Om uit de kosten te komen moet er een
behoorlijk aantal merries worden gedekt.
Toen hadden we overlegd dat Olivi naar
Duitsland kon gaan voor de fokkerij, naar
Harli Seifert die onder andere Rubin Royal
gefokt heeft. Maar in datzelfde jaar op de
hengstenkeuring in 2008 kwam het
verzoek om hem te verkopen naar Frankrijk. We zijn toen gaan afwegen en rekenen
en we hebben hem laten vertrekken.”
Olivi werd verkocht aan Haras du Feuillard
in Frankrijk. Deze stal heeft 30 dressuurgerichte merries voor de fokkerij. Valérie
Burban vertelt: “Wij waren geïnteresseerd in
Olivi vanwege zijn afstamming en zijn nakomelingen. Wij hebben de resultaten van zijn
kinderen een tijdje gevolgd en toen wij de
gelegenheid kregen hem te kopen, deden
we dat. Inmiddels zijn zijn eerste kinderen
bij ons geboren en zij lijken veelbelovend.

Halla Utopia kreeg dit jaar een fraai merrieveulen van
Wynton, die via Wynton’s vader Jazz nauw verwant is
aan Olivi.

De kwaliteit van zijn afstamming is niet te
ontkennen en de manier van lopen van zijn
kinderen is spectaculair. We hebben grote
verwachtingen van de nazaten van Olivi.”
Olivi is in Frankrijk een aantal keren nationaal gestart in de Lichte Tour.

Nakomelingen
De eerste twee jaren van zijn carrière als
dekhengst werden er ongeveer 175
veulens geboren. Ruim 30 paarden uit
deze T- en U-jaargang lopen inmiddels
Z-dressuur en nog een heel aantal loopt
M-dressuur. Daarnaast heeft hij in Triviant
zijn eerste Grand Prix-nakomeling. Triviant
was in 2005 de topper op de P.S.I.-veiling
waar hij voor € 420.000,- van eigenaar
wisselde. Uit deze eerste, meteen zijn
grootste, jaargangen komen ook de reservekampioene op de NMK Unanda (mv.Ulft)
en Ultrafox (mv.Kaiserstern xx), die de
elfde plaats bezette op deze NMK. Uit
deze succesvolle jaargang komt ook alleswinner Freebird Ucelli T (mv.Gribaldi), die
met Hans Peter Minderhoud kampioen
werd in de Pavo Cup en later zilver won in
Verden op het WK jonge dressuurpaarden.
Recentelijk werd de combinatie Nederlands kampioen in de Lichte Tour.
UB 40 (mv.Michelangelo) en Universeel
(mv.Zuidhorn) werden goedgekeurd, waar-
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Nakomelingen:
Goedgekeurde KWPN-zonen/kleinzonen:
UB40 (Olivi x Michelangelo)
Universeel (Olivi x Zuidhorn)
Apache (UB 40 x Krack C)
Nationale Merriekeuring
Unanda (Olivi x Ulft), reservekampioene NMK
Ultrafox (Olivi x Kaiserstern xx), elfde op NMK

Jacob Melissen

Jonge paarden kampioenschappen
2005:
Uitblinker (Olivi x Damiro), 17e in Pavo Cup
Universeel (Olivi x Zuidhorn), 25e in Pavo Cup
2006:
Freebird Ucelli T (Olivi x Gribaldi), Kampioen Pavo
Cup
Universeel (Olivi x Zuidhorn), finale Pavo Cup
2007:
Freebird Ucelli T, reservekampioen WK Verden
De eerste nakomeling van Halla Utopia was Lady-Utopia (v.Nimmerdor). Zij was in 1996 algemeen kampioen in
Noord-Brabant en is tweevoudig UTV-merrie.

IBOP/EPTM
Virginia I (Olivi x Vincent), 82,5 IBOP
Arenda VDP (Olivi x Ramiro), 82 EPTM
Armante (Olivi x Jazz), 79,5 IBOP
Afranita (Olivi x Dublin), 79,5 EPTM
Vilucienne (Olivi x Michelangelo), 77 IBOP
Unique (Olivi x Jetset-D), 76 IBOP
Tropical Fleur (Olivi x Zonneglans), 75,5 EPTM
Ulinda (Olivi x Weyden), 75 IBOP
Udora (Olivi x Kennedy), 70,5 oude IBOP

Jacob Melissen

Sportpaarden
Travolta’s Nieuwmoed (Olivi x Havidoff), ZZ-Zwaar
Tae Bo (Olivi x Jetset-D), ZZ-Licht
Triviant (Olivi x Saluut), GP
Tamora (Olivi x Wisconsin), ZZ-Licht
Freebird Ucelli (Olivi x Zuidhorn), Lichte Tour
Unette (Olivi x Lancet), ZZ-Licht
User (Olivi x Wellington), ZZ-Licht
Ulissa (Olivi x Jetset-D), ZZ-Licht

De aangewezen Travolta’s Nieuwmoed (mv.Havidoff) loopt ZZ-Zwaar onder Remy Bastings. Op het
Indoorkampioenschap dit jaar werden zij in deze klasse vijfde.

bij UB 40 derde was in de kampioenskeuring en met afstand veilingtopper van de
KWPN Select Sale. Olivi heeft inmiddels
ook een kleinzoon in de fokkerij beschikbaar in Apache (UB 40 x Krack C), de
reservekampioen van de hengstenkeuring
in 2008. Daarnaast deed een heel aantal
merries een succesvolle aanlegtest, zoals
Udora die een 9 voor de draf behaalde en

een 8,5 voor de galop, Virginia I die een 9
haalde op de souplesse en met 82,5
punten slaagde en onder meer ook Vilucienne haalde de IBOP met een 8,5 op
souplesse. Mede dankzij deze resultaten
voert hij de fokwaardelijst aan in zijn categorie, waarbij de nakomelingen in de sport
zeven tot negen jaar oud zijn. Met 168
punten en een hoge betrouwbaarheid staat

hij 15 punten los van de nummer twee.
Hans Ligtvoet: “Als jong paard werkt de
hoeveelheid energie om te werken de
Olivi’s wat tegen, maar later komen ze
daardoor juist tevoorschijn. Ik had ingeschat dat Olivi het beste op bloedmerries
zou passen, maar nu denk ik dat je een
grootramige merrie bij hem nodig hebt.
Olivi geeft mooie hoofden en gegarandeerd een krachtig achterbeen. Hij geeft
ook veel balans. Dat zie je aan paarden als
Ucelli en Unanda. Als zij beginnen te
lopen, dan vergeet je alles.”
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