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Ukato, de uitgekomen
fokkerswens

Zwart, geweldig springen en dito karakter
De zwarte blikvanger Ukato is duidelijk een optelsom van goede genen. Vader Stakkato is een grootheid en
lijstaanvoerder in Duitsland en staat daarmee boven bekende springverervers als Cassini I, Cornet Obolensky
en Contender. Moeder Leona komt uit de bekende Holsteinerstam 5064, waaruit ook Calido I en II en Little Rock
voortkomen. Ukato springt momenteel heel verdienstelijk met Willem Greve in het zadel en heeft daarnaast al

Foto: Dirk Caremans

een aantal opvallende nakomelingen geleverd. Kortom een hengst om rekening mee te houden!

Ukato: optelsom van goede genen.
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Bloed
Nederlandse paardenfokkers zijn nooit te
beroerd geweest om het beste bloed uit het
buitenland te gebruiken, maar dit gedrag lijkt
eerder regel dan uitzondering. Hele stamboeken zijn in het verleden namelijk groot
geworden door het gebruiken van bloed van
verschillende rassen. Ondermeer het
Holsteiner Verband. De Holsteiner staat
bekend als het oudste Duitse warmbloedpaard
en is genoemd naar het in Noord-Duitsland
gelegen district Holstein. In het verleden werd
de Holsteiner voornamelijk ingezet als legerof als koetspaard. Bij de omvorming van het
zware type naar een edeler variant en het
uiteindelijke moderne sportpaard, werd door
de eeuwen heen ondermeer gebruik gemaakt
van Andalusiërs, Anglo-Arabieren, hoog in het
bloed staande Yorkshire Coach-paarden,
Selle Français en Engelse volbloeden. In de
pedigree van Ukato duiken diverse malen de
namen van Farnese en Tobias op. In deze
hengsten stroomt nog het bloed van de
befaamde stempelhengst Achill. Deze laatste
is een zoon van de in 1842 geboren, zeer
invloedrijke Holsteiner Brillant, op zijn beurt
weer een product van een Cleveland Bayvader en moeder, die beiden een hoog
percentage Engels volbloed voerden. Achill’s
moeder, Holsteiner merrie Ahne 312 was
zowel via haar vader als moeder ingeteeld op
Burlington Turk, een Yorkshire Coach Horse
met in zijn afstamming meer dan de helft
Engels volbloed.
Foto: Dirk Caremans

Ukato is in 2001 in Duitsland geboren in
de stallen van Paul Schockemöhle op
Gestüt Lewitz. Egbert Schep: “Reesink
ruilde een groep jonge paarden in bij
Schockemöhle en daar zag ik hem in de
groep lopen. Qua exterieur viel Ukato niet
bepaald positief op, want het was een
klein, mager ding met een afgekloven
staart, maar ik zocht andere kwaliteiten en
kende zijn afstamming. Ukato was gefokt
uit een hele mooie moederstam en van zijn
vader Stakkato had ik al meerdere goede
sportpaarden gezien. Vanwege zijn goede
afstamming, heb ik hem toen laten vrijspringen en dat leek meteen heel goed.
Ukato is naar Tull en ‘t Waal gekomen en
ging daar flink aan het groeien. Ik heb hem
aangeboden op de hengstenkeuring en de
eerste keer strandde hij in de tweede
bezichtiging. Vervolgens is hij zadelmak

Willem Greve, hier in de Sires of the World-rubriek tijdens het WK in Lanaken 2008, heeft Ukato eind 2008 overgenomen van Marco Brinkman en er inmiddels de nodige resultaten mee geboekt. Recent won dit duo op
indrukwekkende wijze de kwalificatie voor de Grote Prijs tijdens Zwolle International (zie ook Kort Nieuws van
dit nummer).

gemaakt en zijn we thuis ermee gaan
rijden. Hij pakte alles heel makkelijk aan,
dus ik wilde het toch nog een keer met
hem proberen op de keuring. Tijdens deze
herkansing viel hij op door zijn rijdbaarheid
onder het zadel en zijn manier van springen. Deze keer werd hij wel aangewezen
voor het verrichtingsonderzoek. Net voor
het eindexamen heb ik de helft van Ukato
verkocht aan Willy Brinkman en in 2008 de
resterende helft aan Gerard Korbeld. Ik
heb Ukato heel veel gebruikt voor mijn

eigen merries. Zijn eerste jaargang is nu
vier jaar en ik heb recent een aantal talentvolle nakomelingen verkocht naar Amerika. Daaronder ook de derdebezichtigingshengst Bonaparte. Zijn kinderen lijken veel
vermogen te hebben en tonen dezelfde
springmanieren als hun vader. Daarnaast
blinken ze uit in rijdbaarheid en dat is ook
een hele fijne eigenschap!”

Van goede komaf
Ukato’s moeder Leona voert zowel van
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denmaker Ramzes. Kollet is de moeder
van de internationale springpaarden Las
Vegas (v.Lagos) en Little Rock (v.Landaris).
Deze laatste werd met Jenny Zoer in het
zadel als zesjarige hengst Wereldkampioen op het WK Jonge Springpaarden in
Lanaken. Hij heeft succesvol tot op het
hoogste niveau gesprongen met prinses
Haya van Jordanië en is daarna volop
ingezet als dekhengst. Schimmelmerrie
Kollet is tevens grootmoeder van ondermeer de voor verschillende stamboeken
goedgekeurde Calido I en Calido II, beide
van Cantus, en van de internationale
Grand Prix-springpaarden Atlas (v.Acord II)
en Catango (v.Carthago). De moeder van
Kollet, Borade voert via vader Aldato, het
gewilde bloed van de Engels volbloed,
Anblick xx. Dit was ook de vader van de
KWPN-goedgekeurde Cadet.

Foto: Dirk Caremans

Bijna een 10 voor springen

Op het WK in Lanaken 2007 bleef Ukato met Marco Brinkman alle dagen foutloos en mocht hij bij de zesjarigen de
bronzen medaille in ontvangst nemen.

Foto: Jacob Melissen

vaders- als van moederskant verschillende
malen het bekende Farnese-bloed. Farnese zorgde voor een aantal invloedrijke
kinderen en kleinkinderen. Zo was Farnese-zoon, Farmer onder Franke Sloothaak
succesvol op de Olympische Spelen in
1984. In de fokkerij zijn ondermeer zijn

Ukato’s vader, Stakkato is in Duitsland lijstaanvoerder
van de springindex en scoorde zelf een 9.9 voor zijn
springmanieren.
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zonen Fantus, Fasolt en Fernando I van
grote invloed geweest. Carneval, Corleone, Chin Chin, Corso en Landadel zijn
bekende kleinzonen van Farnese. Ook in
de lijn van de KWPN-goedgekeurde Emilion komt via moeder, de keur preferente
Ramirha, het Farnese-bloed al snel naar
voren.
Leona is een dochter van Lord-zoon Literat. Internationaal springpaard Lethal
Weapon is eveneens een zoon van Literat.
Leona’s moeder, Spange (v.Fernando I)
heeft inmiddels een respectabel aantal
internationaal springende klein- en achterkleinkinderen, waarvan Carpaccio
(v.Contender), Colorado (v.Corrado II) en
Crystal (v.Colman) het bekendste zijn.
Spange is geboren uit de staatspremiemerrie Kollet, een vruchtbare dochter van
Roman, op zijn beurt weer een zoon van
de bekende Anglo-Arabier en springpaar-

Ukato is een zoon van Stakkato. August
Meyer uit Uenzen staat te boek als fokker
van deze in 1993 geboren hengst. Meyer
‘bedacht’ Stakkato, een combinatie van
Spartan- en Pygmalionbloed, samen met
Andreas Mundt uit Petershagen. Bij deze
laatste groeide Stakkato voorspoedig op
en Andreas stelde hem als driejarige voor
op de hengstenkeuring. Qua exterieur was
Stakkato niet bepaald opvallend, maar
tijdens het onderdeel vrijspringen trok de
Hannoveraanse hengst alle ogen naar zich
toe. In het daarop volgende verrichtingsonderzoek kwam de donkerbruine als
beste uit de bus. Als vijfjarige won hij het
Bundeschampionate en als Stakkato niet
een klein stukje van zijn tong had laten
zien tijdens het rijden, had hij voor zijn
springmanieren het magische getal 10
gekregen. Nu werd dit ‘slechts’ een 9.9!
Een jaar later eindigde hij tijdens hetzelfde
evenement op een tweede plaats. Met
Eva-Maria Bitter in het zadel heeft Stakkato tot op het hoogste springniveau de
nodige successen geboekt. De combinatie
werd ondermeer tweede in de Grote Prijs
van Hamburg in 2003, tweede in de Grote
Prijs van Nörten-Hardenberg en droeg
tijdens diverse belangrijke wedstrijden hun
steentje bij in het landenteam. Stakkato
had in 2009 een fokwaarde van 171 bij
een betrouwbaarheid van 97%.
Stakkato komt uit de zogenaamde S-lijn
en is een zoon van Spartan (ServusSesam I-Senator-Semper Idem). Semper
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Spannend!
Gerard Korbeld uit Nijverdal is al zijn hele leven geïnteresseerd in paardensport- en fokkerij. Zelf heeft
hij op amateurniveau gereden, maar hieraan kwam een einde toen hij door een ongeluk schade
opliep aan zijn evenwichtsorgaan. Daarna is hij zich meer gaan toeleggen op de fokkerij. “Ik ben
begonnen met een keurmerrie Ekstein x Amor. De veulens van deze merrie waren mij te wisselend
van kwaliteit. Ik wilde graag wat meer zekerheid en heb toen op verschillende veilingen enkele goede
veulens uit gedegen merriestammen gekocht. Ik fok ieder jaar één of twee veulens. Door de fokkerij
ben ik in aanraking gekomen met de familie Brinkman. Van hen hoorde ik eind 2008, dat Egbert
Schep zijn aandeel in Ukato wilde verkopen. Toevallig had ik Ukato altijd al gevolgd, omdat ik het een
interessant paard vond. Ongeveer om dezelfde tijd verkocht ik het meerderheidsbelang van mijn
bedrijf, de Harmeling Groep. Daardoor kreeg ik meer vrije tijd en die wilde ik, weliswaar hobbymatig,
graag aan de paarden gaan besteden. Eigenlijk een gunstige samenloop van omstandigheden dus. Ik
ben met de familie Brinkman om de tafel gaan zitten en we waren er snel uit. De enige voorwaarde
van mijn kant was, dat Ukato ook uitgebracht zou gaan worden op de internationale wedstrijden. Met
Willem Greve in het zadel gebeurt dat nu ook volop. De sport trekt me zeker zo hard als de fokkerij,
dus als Willem met Ukato ergens rijdt, ga ik als het even kan kijken. Ik vind de sport in het algemeen
super. Misschien heb ik een lichte voorkeur voor springen, maar dressuur trekt me ook. Niet voor
niets ben ik ook eigenaar van de derdebezichtiginghengst Brentano, de zoon van de volle zus van
Parzival. Deze staat nu bij Adelinde Cornelissen op stal. Als het klikt, gaat zij hem uitbrengen in de
sport. Op die manier beleef ik veel plezier aan de paarden, maar zakelijk zit ik wel zo in elkaar, dat ik
paarden wil die op een bepaald niveau kunnen meelopen. Met Ukato is dat duidelijk het geval. Daarnaast verloopt de samenwerking met de familie Brinkman vanaf het begin uitstekend. Ik heb samen
met Willy nu een Ukato x Cavalier-zoon door voor de tweede bezichtiging. Dat is ook spannend!”

Foto: Jacob Melissen

Idem staat te boek als een van de belangrijkste Trakehner stamvaders. Schimmelhengst Spartan werd in 1982 geboren uit
de Hannoveraanse staatspremiemerrie
Gotthilde, op haar beurt een dochter van
de bekende springstempelhengst
Gotthard uit Steingilde, een dochter van
de Engels volbloed Steinpilz xx. Spartan
verhuisde als jaarling van Duitsland naar
Amerika. Als driejarige was hij, voor zijn
verrichting, weer voor even terug op
eigen bodem. Tijdens zijn proef scoorde
hij opvallend hoog voor het onderdeel
springen. Daarna ging hij opnieuw het
grote water over en verbleef van zijn
derde tot zijn negende levensjaar in
Amerika en Canada. Daar sprong hij op
Grand Prix-niveau met Sacha Himmelmayer in het zadel. Hierna keerde Spartan terug naar Duitsland, alwaar hij op de
stoeterij van Andreas Mundt werd ingezet
voor de dekdienst.
Stakkato’s moeder, de Hannoveraanse
staatspremiemerrie Pia is een dochter van
Pygmalion. Deze schimmelhengst voert
middels vader Patras een forse dosis
Trakehnerbloed. Daarnaast hebben bij
Pygmalion ook de Engels volbloedhengsten Wiesenbaum xx, Valentino xx, Waidmannsdank xx, Maigraf xx en Poet xx hun
stempel gezet. De laatste is ook bekend
als vader van Marco Polo, de preferente
stempelhengst die zoveel betekend heeft
voor de Nederlandse springpaardenfokkerij. In Pygmalion zit via Fetysz ook nog
een scheutje Arabisch volbloed, heel
bevorderlijk voor de adel en hardheid. Pia
is geboren uit Goldfeder, een staatspremiemerrie van Goldstern. Op zijn beurt
een zoon van Gotthard, waarvan dus dit
waardevolle bloed zowel via vaders- als
moederszijde in Stakkato stroomt.
Pia was niet de eerste de beste. Tijdens
de Duitse variant van de merrietest kreeg
zij een 10 op haar lijst voor het onderdeel
vrijspringen. In de klasse L sprong ze de
sterren van de hemel. Haar was helaas
geen lang en vruchtbaar leven beschoren.
Nadat ze in 1994 het leven schonk aan
Stakkato, kreeg ze later nog één keer een
veulen, Samsara. Deze volle zus van Stakkato staat ondermeer te boek als de
moeder van de voor Zangersheide goedgekeurde Figaro C (v.Berlin) en het voor
de SBS goedgekeurde internationale
springpaard For Hero. Deze laatste werd
met Steve Guerdat in het zadel in 2008

Maar liefst vier Ukato-zonen werden dit jaar aangewezen voor de tweede bezichtiging: te weten, Can Can
VL (mv.Oramé), Cavalier (mv.Cavalier), Caballo (mv.Roven xx), Chakato (mv.Libero H).

vierde in de finale van de zevenjarigen
tijdens de Sunshine Tour en beschreven
als potentiële topper. Met een stokmaat
van 1.63 cm is Stakkato weliswaar niet de
grootste hengst, maar zijn bascule en
techniek zijn fenomenaal en hij lijkt beide
eigenschappen kwistig en consequent
door te geven aan al zijn nakomelingen,
ook aan Ukato.

Gouden karakter
Egbert Schep stelde Ukato met succes
voor tijdens de KWPN Hengstenkeuring.
Tijdens het verrichtingsonderzoek in Ermelo, waar Willy Brinkman wekelijks de
verrichtingen van de jonge hengsten volgde, viel steeds dezelfde zwarte hengst op,
door zijn super instelling en uitzonderlijk
goede springmanieren. Dit leidde er dan
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Foto: Dirk Caremans

ook toe, dat hij vlak voor het examen de
helft van Ukato kocht. Dat Willy gelijk had
over de kwaliteiten van Ukato, bleek toen
al uit de hoge cijfers die Ukato van de
KWPN-hengstenkeuringscommissie kreeg.
Marlies Brinkman: “Na het eindexamen is
Ukato direct naar Twello gekomen. We
kwamen er al snel achter dat Ukato een
heel fijn paard is met een gouden karakter.
Het is niet voor te stellen, maar Ukato
gebruikt zijn energie alleen maar op de
goede manier. Als hij iets moet doen dan
is hij er, maar hij verspilt zijn energie nooit.
In de omgang is hij zo makkelijk, een kind
kan hem naar de stapmolen brengen en
op de vrachtwagen zetten we hem gerust
tussen de merries. Daarnaast is de kwaliteit van zijn sperma fantastisch. We
zeggen hier tegen elkaar: ‘als een merrie
van Ukato niet drachtig wordt, dan draagt
ze van geen enkele hengst!’ Onze zoon
Marco heeft thuis in Twello Ukato rustig
aan opgeleid, zodat hij de tijd kreeg om uit
te groeien en volwassen te worden. Hij
boekte er wel vanaf het begin mooie resultaten mee.”
Als vierjarige won Ukato de finale van de
KWPN/KNHS Hengstencompetitie. Ook
was hij tijdens CSI Twente in 2005 en 2006
de beste van zijn jaargang. In 2007 plaatste hij zich via de IAN-trofee voor het
Wereldkampioenschap in Lanaken. Ook
hier was Ukato bijzonder succesvol, hij
won de bronzen medaille; een hele prestaUkato’s moeder Leona is een kleindochter van Kollet, op haar beurt weer de moeder van het bekende inter-

Foto: Dirk Caremans

nationale springpaard Little Rock (v.Landaris).

Beau Kato VL (v.Ukato) werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en behaalde tijdens de kampioenskeuring op de hengstenkeuring in 2009 een fraaie vijfde plaats.

10

Fan
Herman Reimert uit Heeten is een echte
Ukato-fan. Hij bezoekt regelmatig de
wedstrijden waaraan Ukato meedoet en heeft
zijn Madonna (Ekstein x Voltaire) al meerdere
keren gedekt met deze hengst. “Ukato doet
het momenteel heel goed in de sport en hij
geeft hele mooie veulens. Ze zijn ook makkelijk, braaf en gewillig en dat komt mij goed uit,
want ik ben al een beetje op leeftijd. Ik fok
ieder jaar voor de hobby een paar veulens en
de Ukato’s kan ik steeds heel makkelijk
verkopen. De eerste, Bonaparte, is naar Egbert
Schep gegaan en bracht het tot de derde
bezichtiging op de hengstenkeuring. Willy
Brinkman heeft nu een jaarling, Extra, van
Madonna op stal. Jammer genoeg heeft
Madonna van Ukato alleen nog maar hengstveulens gegeven. Ik ga net zo lang door tot ik
uit die combinatie een merrieveulen krijg!”
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Prestaties Ukato
1e finale Hengstencompetitie klasse L
1e Vierjarigen CSI Twente
1e Vijfjarigen CSI Twente
3e Wereldkampioenschap Jonge Springpaarden Lanaken
1e CSI** 1.40m Zuidbroek
2e CSI** 1.40m Zwolle
4e VHO Trofee
2e CSI*** 1.40m Neumünster
3e CSI *** 1.40m Hachenburg
6e CSI** 1.45m Verden
5e 1.50m Sires of the World Lanaken
2e CSI **** 1.50m Championat von Kiel
6e CSI**** 1.45m Maastricht
1e CSI** 1.45m Zwolle

Springen op de goede manier
Ukato won met Marco Brinkman in het
zadel onder het kritisch oog van fokkers
en andere paardenliefhebbers vele prijzen. Hij blijft dan ook favoriet bij Marco:
“Ik heb hem gereden van zijn derde tot
zijn zevende jaar. Zo’n paard heb ik daarvoor en daarna nog niet gereden. Hij
heeft echt een voorbeeldig karakter. In de
omgang en de verzorging is hij heel
rustig, maar in de ring heeft hij veel meer
temperament. Hij wil in het parcours altijd
werken en foutloos naar de overkant. Zijn
karakter buiten en in de ring is echt een
verschil van dag en nacht. Ik rijd inmiddels een paar nakomelingen van Ukato
en die zijn, net als hun vader, makkelijk in
alles. Ik denk dat hij paarden maakt die

voor veel ruiters geschikt zijn. We hebben
een aantal ervan ook al een keertje los
laten springen. Dat lijkt heel goed; ze
springen op de goede manier, willen er
graag overheen en blijven voorzichtig. Ik
heb met Ukato best veel gewonnen, maar
de meest bijzondere ervaring was toch de
bronzen medaille op de Wereldkampioenschappen. Lanaken is voor jonge paarden
een imposante omgeving, maar Ukato
bleef alle dagen foutloos. Als je paard op
zo’n evenement goed presteert, dan is
dat heel apart. De beslissing om Ukato
naar Willem Greve te sturen was rationeel. Willem is een geweldige ruiter en hij
krijgt van de bondscoach alle kansen om
op de grote concoursen te starten. Dat is
op dit moment het belangrijkste voor
Ukato. Natuurlijk vond ik het heel jammer
dat ik er zelf mee moest stoppen. Ik ga
regelmatig kijken als Ukato en Willem
ergens een wedstrijd hebben en kan dan
ook aan de kant er heel erg van genieten!”

Top concourspaard
Willem Greve heeft een aantal stallen bij
Jeroen Dubbeldam en Ukato staat daar
ook. “Toen ik Ukato ben gaan rijden, is hij
naar Weerselo gekomen. Om de fokkers te
kunnen blijven bedienen, gaat hij een paar

Foto: Jacob Melissen

tie! Al deze successen zorgden voor veel
belangstelling van eventuele kopers.
Marlies: “Wij wilden hem graag aanhouden
voor de sport en ook voor de hengstenhouderij. Een goede kennis van ons en
groot liefhebber van de paardensport,
Gerard Korbeld geloofde eveneens in deze
hengst. Hij hoefde er dan ook niet lang
over na te denken. Hij nam de helft van
Ukato van Egbert Schep over, omdat ook
hij Ukato graag wilde behouden voor de
Nederlandse sport en fokkerij. In overleg
met de nieuwe mede-eigenaar zijn we op
zoek gegaan naar een springruiter om
Ukato de kans te geven om op internationaal niveau mee te lopen. In Willem Greve
hebben we de juiste persoon gevonden en
zo verhuisde Ukato vlak voor de kerst van
2008 van Twello naar Weerselo. Wij
denken, dat als een hengst in het internationale circuit weet te overtuigen, hij dan
pas meer aandacht van de fokkers krijgt.
Dat Marco de hengst netjes opgeleid
heeft, bleek wel toen Willem met Ukato,
een paar weken na de verhuizing, tijdens
CSI** Zuidbroek de finale van het 1.40m
op naam wist te schrijven.
Inmiddels komen ook de eerste nakomelingen van Ukato tevoorschijn. In de
kampioenskeuring van Den Bosch 2009
behaalde Beau Kato een mooie vijfde
plaats. Tijdens de laatste hengstenkeuring
werden er van hem vijf zonen aangeboden, daarvan mogen er maar liefst vier
door naar de tweede bezichtiging in Den
Bosch 2010. We hebben er hier ook een
aantal op stal staan. Ze zijn heel makkelijk
zadelmak te maken en laten zich daarna

fijn rijden, dus Ukato geeft zijn goede
karakter duidelijk door. Onlangs deed een
dochter van Ukato mee in de finale van de
VSN, deze Blitz werd vierde. Het commentaar van Marc Houtzager na het rijden van
Blitz was dat ze zich zo fantastisch liet
rijden en qua temperament voor iedere
ruiter geschikt is. De oudste nakomelingen
van Ukato zijn nu pas vier jaar en worden
net gereden, maar ik denk dat we er in de
toekomst nog veel van gaan horen!”

Elitemerrie Blitz (v.Ukato) legde een IBOP af, die goed was voor 85 punten, en werd recent vierde tijdens de
finale van het VSN-kampioenschap springen.
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Foto: Dirk Caremans

Bonaparte (v.Ukato) bracht het tot de derde bezichtiging en is als talentvol en toekomstig springpaard inmiddels
naar Amerika verkocht.

keer per week naar De Wiemselbach om
sperma af te leveren. Daarin is hij heel
braaf, niks geen gebrul of gedoe. Hij doet
gewoon wat hij doen moet. Ik merk er in
het werk ook weinig van dat hij hengst is.
Ik heb Ukato nu ruim een jaar onder het
zadel. Als ik het vergelijk met een jaar
geleden, heeft Ukato veel geleerd. Toen ik
hem te rijden kreeg, liep hij met Marco in
het ZZ. Ik ben rustig met hem aan de gang
gegaan. Onze eerste wedstrijd was in
Zuidbroek, daar won hij meteen de
midden-tour. Vervolgens heb ik hem in
Zwolle gestart in de Jonge Paardenrubriek en werd daar tweede. Afgelopen
zomer heb ik met hem gesprongen op
Outdoor Gelderland en ook daar werden
we geplaatst. Ik wilde hem graag meenemen naar Sires of the World in Lanaken,
maar daar staat serieus wat. Dus als ‘testcase’ heb ik een week eerder met hem
gesprongen in Neeroeteren, dat was zijn
eerste Grote Prijs. In Lanaken deed hij het
super en maakte alleen een fout in de
barrage. Ik heb hem ook nog mee gehad
naar het Championat in Kiel. Daar werden
we tweede. Het stond er dik 1.50m, maar
dat deed hij heel makkelijk. Ook in Maastricht werd hij geplaatst en op Hippisch
Hengelo had hij de snelste tijd in de barrage, maar tikte net een balk af. Eigenlijk
springt hij nu heel simpel 1.50m en het is
de bedoeling dat we dit jaar een stapje
hoger gaan, maar dat moet met beleid. We

gaan pas over als hij er klaar voor is.
Ukato moet het geestelijk en lichamelijk
aankunnen, eerder doen we het niet. Hij
heeft nu vertrouwen in zichzelf en dat
moet zo blijven. Ik denk dat hij er meer
dan voldoende in heeft. Het is wel een
echt concourspaard, thuis vindt hij het
allemaal best en zal hij zich niet snel
uitsloven. Bij het losrijden op het voorterrein is hij er soms nog niet helemaal bij,
maar zodra hij de ring ingaat, wordt het
een ander paard. Hij wil altijd meedoen en
is heel voorzichtig. Hij kent zijn job, een
top concourspaard dus!”

Verrichting en vererving
Ukato werd via de herkansing aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en
verbleef van 6 september tot 12 november 2004 in Ermelo voor zijn verrichting.
Op stal en in de omgang werd hij als zeer
makkelijk en ongecompliceerd ervaren.
Onder het zadel liet hij zich goed bewerken en wilde graag werken. De drie
basisgangen van Ukato werden beoordeeld met een voldoende voor tact en
balans. De galop, met daarin veel
souplesse en vermogen om te schakelen,
viel daarbij het meest positief op. Ukato
was in alles duidelijk meer een springpaard dan een dressuurpaard. Op de
sprong was hij vlug van de grond en
voorzichtig. Zijn bascule was uit een
boekje en daarnaast opende hij achter

steeds heel goed. Hij bleek daarbij ook
nog eens te beschikken over zeer veel
vermogen. Ukato sloot zijn verrichting af
met de hoogste cijfers in de springrichting. Ondermeer een 9.5 voor springaanleg en afdruk. Hij scoorde ook nog twee
keer een 9, voor techniek en vermogen.
Ukato werd goedgekeurd in het najaar
van 2004 en dekte in het voorjaar van
2005 zijn eerste merries. Vijfentwintig
veulens, uit moeders van gemiddelde
kwaliteit, werden in het voorjaar van 2006
aangeboden voor de veulenrapportage.
Deze veulens vormden zondermeer een
uniforme collectie, goedontwikkelde en
rijtypische veulens die voldoende in het
rechthoeksmodel stonden. Ze beschikten
over uitstraling, sprekende hoofden en
goedgevormde halzen. De veulens
konden doorsnee correct galopperen en
draven. Daarbij vielen een goede zelfhouding en dito gebruik van het achterbeen
positief op. Het fundament van deze
Ukato-nakomelingen was hard, maar
doorgaans aan de fijne kant. Volgens Arie
Hamoen, voorzitter van de hengstenkeuringscommissie heeft Ukato zeker meerwaarde voor de fokkerij van springpaarden: “Ukato komt natuurlijk uit een mooi
lijntje. Vader Stakkato is momenteel een
van de meest invloedrijke hengsten in
Duitsland en werd drie jaar geleden in
Verden uitgeroepen tot Hengst van het
Jaar, een eer die slechts aan de allerbeste hengsten wordt toegekend. Uit de
moederlijn van Ukato zijn ook meerdere
goede sportpaarden voortgekomen, dus
het is dubbelop. Ukato scoort voor zijn
exterieurindex gemiddeld, met 107 voor
exterieur en 100 voor beweging, dit bij
een betrouwbaarheid van 62%. Zijn voorlopige fokwaarde springen, 142 bij een
betrouwbaarheid van 70%, is nog voornamelijk gebaseerd op eigen prestaties
en die van een 20-tal kinderen tijdens het
vrijspringen/stamboekopname.
Wat de sport betreft, presteert Ukato zelf
zeer goed, maar moeten zijn nakomelingen zich nog gaan bewijzen. Hij heeft
nog niet zo heel veel volwassen nakomelingen, maar degenen die hij wel heeft,
zijn goed gestart bij de stamboekopnames en keuringen. Ukato lijkt het beste
te passen op rijtypische merries met veel
maat en formaat. Hij kan vooral de galop,
de kwaliteit van het beenwerk en de
springtechniek verbeteren.”
IDS02 • 26 januari 2010
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