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Unieko keur

Kampioen die
kampioenen fokt
In 2004 was het Unieko die als eerste Manno-zoon in zijn vaders voetsporen trad door kampioen te worden op
de Hengstenkeuring. Net als zijn legendarische vader weet ook Unieko kampioenen af te leveren, wat de
inmiddels zeventienjarige voshengst afgelopen januari het keurpredicaat opleverde.
Tekst: KARIN KARLAS — Beeld: JACOB MELISSEN

D

e voshengst Unieko wordt in 2001
geboren in de stallen van zijn fokker
Harm Velderman uit Mariënheem. Zijn
moeder Colinda is als keurdochter van de
invloedrijke Hackney Cambridge Cole uit de keur
preferente Osina van Indiaan x ster van Zagreb
een interessante fokmerrie. Zeker gezien het feit
dat Osina ook de moeder is van de goedgekeurde
hengst Harmonie (v.Wilhelmus) die naar Amerika
is geëxporteerd en in totaal drie keurdochters en
vier sterdochters voortbracht. Osina behaalde
tevens 82 punten voor haar IBOP en is de
grootmoeder van de aangewezen hengst
Sandokan (v.Lorton) die met Robbie van Dijk
succesvol was, en de concourspaarden Duco
(v.Wilhelmus) en Beauty (v.Tamboerijn).

Manno was ‘in’
Niet gek dus dat Harm Velderman de in 1984
geboren Colinda graag als fokmerrie aanschafte.
“De moeder van Unieko is inmiddels alweer een
jaar of acht, negen weg. Het was een mooie
keurmerrie waar wij zelf alleen maar mee
hebben gefokt. Het was een fijne merrie, maar
ze had wel een pittig karakter en was redelijk
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brutaal. We hebben haar ooit gekocht toen ze al
een jaar of dertien was omdat we het een mooi
paard vonden”, vertelt hij. Harm koos voor
Manno als partner voor Colinda, “Want Manno
was ‘in’. Als je geen Manno had, hoorde je er bij
wijze van spreken in die tijd niet bij”, lacht
Velderman. En zo werd Unieko geboren, een
stoer voshengstje met een bles en drie witte
voeten. “Het veulen was geslaagd en we wilden
haar toen wel weer bij Manno dekken. Kees van
der Maat kwam de merrie halen en wilde het
veulen direct wel kopen toen het pas negen
dagen oud was. We hebben hem toen eerst
gehouden, maar een jaar later kwam Van der
Maat kijken hoe het met hem ging. Als jaarling
was het zo: óf hij lag, óf hij sprong, maar zien
lopen hebben we hem eigenlijk niet. Hij was
toen vrij veel hengst, dus wilden we hem wel
verkopen. Zo is hij bij Van der Maat terecht
gekomen en daar hebben we veel aan te danken
dat hij in goede handen terecht is gekomen. Ik
heb zelf nog een aantal jonge Unieko’s en het
zijn allemaal mooie luxe paarden vind ik zelf.”
De huldiging van Unieko als keurhengst
afgelopen januari tijdens de Hengstenkeuring

Tuigpaard in Ermelo kon de fokker helaas niet
bijwonen. “Dat was op zich een triest verhaal.
Mijn zoon en ik gaan elk jaar naar de hengstenkeuring, maar omdat we beiden de griep hadden
nét dit jaar niet. Dit beleef je maar een keer in je
leven waarschijnlijk. Dus we vonden het heel
jammer, maar ook heel mooi. Unieko is het
beste paard dat we ooit gefokt hebben. Gelukkig
hebben we het via KWPN.tv kunnen volgen.”

Fijne en luxe hengst
“Als veulen vond ik het al een mooie, fijne en luxe
hengst. Als jaarling was hij een beetje brutaal en
de fokker wilde hem castreren”, vertelt Kees van
der Maat. “Ik vond hem wel interessant, ook
vanwege het bloed, en zo heb ik hem kunnen
kopen. Het was de eerste Manno die kampioen
werd op de hengstenkeuring, dat was wel apart
en heel mooi.” Kees van der Maat, natuurlijk
bekend van zijn successen met Unieko’s vader
Manno, had het goed met de hengst. Als
tweejarige werd de toen nog Unicum geheten
Unieko kampioen op de Nationale Tuigpaardendag. Een jaar later werd hij zoals gezegd kampioen van de hengstenkeuring en sloot aansluitend
het verrichtingsonderzoek af met vier keer een
8,5 en twee 8’en. “Hij heeft een paar jaar bij ons

gelopen en is ook bij ons in de sport uitgebracht.
Hij was in het werk vrij druk en hij heeft veel
bloed. Mark en Martin de Groot wilden graag een
paar hengsten kopen en wij wilden minderen, dus
zo hebben we hem verkocht.”

Mooie successen behaald
Mark de Groot vertelt bevestigend: “Wij hadden
toen alleen Stuurboord staan, en wilden ook
graag verder en zo hebben we Unieko gekocht.
Het is een atletische hengst met veel atletisch
vermogen en ook hadden we toen al een aantal
jonge Unieko’s gezien die goed leken. Hij is gefokt
uit een Cambridge Cole x Indiaan-moeder, dus
ook weer eens wat anders. Daarnaast is het ook
het type paard waar wij van houden. Een luxe,
scherp paard met veel beweging. We hebben veel

Met als vader de
fokkerijlegende Manno,
heeft Unieko zich
eveneens bewezen als
waardevolle fokhengst
die met name een groot
aantal opvallende
keuringsmerries heeft
gebracht.

 erman Velderman:
H
“Als je geen Manno had, dan hoorde
je er niet bij.”
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GENETISCH PROFIEL UNIEKO
GENETISCH PROFIEL
Aangespannen sport
Exterieur
Beweging
Algemene indruk
Stokmaat

BTBH.
83%
83%
83%
83%
83%

***

**

*

Laag
Laag
Laag
Laag
Klein

VERERVING
De in 2001 geboren Unieko heeft een aangespannen sportindex van 151 (83%
betrouwbaarheid). Qua exterieur (110) en beweging (109) scoort de hengst sterk
bovengemiddeld. Een groot aantal exterieurkenmerken scoort buiten het
gemiddelde wat betreft fokwaarde. Unieko geeft lichte hoofd-halsverbindingen
(90), lange en verticale halzen (94 en 93), hoge schoften (92) en schuine
schouders (92). Het verloop van de rug en lendenen is wat strak (94) en het kruis
is hellend (91) en lang (89). De stand van het achterbeen is doorgaans sabelbenig
(95) en de koten steil (113). De hoeven zijn smal (107) en de verzenen hoog (87).
Het beenwerk is doorgaans hard (90). Kijkend naar de bewegingskenmerken, dan
hebben de Unieko’s veel houding in draf (90), veel zweefmoment (92), veel actie
in het voorbeen (93 en een krachtig gebruik van het achterbeen (91).

lol aan dat paard gehad. Hij heeft nooit hele grote
aantallen gedekt, maar we hebben er wel mooie
successen mee behaald. In de fokkerij, maar ook
in de sport. Ik heb in 2010 de competitie
tweespannen nog met hem gewonnen, samen
met zijn zoon Aquarel liep hij toen in het span.
Hij is nooit heel veel in de sport uitgebracht, ik

GEMIDDELD
151
110
109
109
103

*

**

***
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Groot

denk dat ik hem twee seizoenen volledig heb
gereden. Dit was een hengst waarbij de sport en
de fokkerij lastig te combineren viel. Als hij veel
dekte, dan hield hij zijn hoofd er op concours niet
echt meer bij”, lacht Mark. Momenteel heeft de
familie De Groot de hengst samen met Black
Horses BV uit Sliedrecht in eigendom.

Hete ijverige paarden
Unieko heeft op het moment van het ter perse
gaan van dit artikel in totaal 319 nakomelingen
gegeven, waarvan 170 hengsten en 149 merries.
Een hoog percentage, 72 procent, van de op de
keuring aangeboden merries is ster verklaard.
Zes merries zijn er keur en vier zijn er elite
verklaard. Bij de hengsten is 78 procent van de op
de hengstenkeuring aangeboden nakomelingen
ster of tweede bezichtiging verklaard en in
Fabuleus, Aquarel – hoewel op wacht gezet – en
recent Jesse James werden er drie zonen
goedgekeurd. Mooie cijfers, die tezamen met de
al jaren hoge en vrij stabiele fokwaarde van

Eind april werd de inmiddels vierjarige Unieko-zoon Jesse James goedgekeurd voor de fokkerij, nadat hij vorig jaar net als zijn vader en zijn grootvader
Manno kampioen was op de hengstenkeuring.
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Unieko hebben gezorgd voor het keurschap. Met
name op het gebied van exterieur drukt Unieko
zijn stempel, maar ook het karakter – wat niet in
fokwaarden wordt gevangen – is iets dat hij vaak
doorgeeft, aldus Mark. “Je kan zijn nakomelingen
toch wel aardig herkennen. Het zijn hete, ijverige
paarden en dat is hij zelf ook. Ook exterieurmatig
zie je vaak wel een beetje hetzelfde paard: mooie,
rassige paarden met mooie hoofdjes. Dat fokt hij
wel door. Hij heeft bij heel veel verschillende
typen paarden hele leuke nakomelingen gegeven,
dus ik kan niet echt zeggen wat voor merrie het
beste bij hem past. De laatste jaren is hij niet heel
veel gebruikt, maar vorig jaar kwam toch een van
de vier geboren veulens op de Nationale Veulenkeuring en ook in de finale. Dit jaar heeft hij toch
al wat meer gedekt, dat keurpredicaat draagt daar
zeker aan bij! Voor fokkers is het lastig waar ze
mee moeten dekken, en dan gaan ze vaak toch
meer terug naar bewezen hengsten.”

cijfers ster verklaard als driejarige. Anca keur (mv.
Waterman) was als driejarige nationaal kampioene. De merries Aurose keur (mv.Fabricius) en
Dirose elite IBOP PROK (mv.Ganges) wisten
eveneens kampioen te worden tijdens de Nationale Tuigpaardendag, Aurose deed dat in 2012 bij
de vier- tot en met zevenjarige keur- en elitemerries en zij behaalde maar liefst 89 punten voor
haar IBOP. Zij heeft 47 wintspunten behaald en
Dirose tot op heden 19. Dirose was kampioene als
driejarige en behaalde alternatieve IBOP-scores
van 79 en 80,5 punten. Dat jaar, 2011, was
overigens net als 2012 een topjaar voor Unieko.
Zijn zoon Erdball 2e bez (mv.Jonker) werd
kampioen bij de tweejarige hengsten en bij de
tweejarige merries waren Edaperty en Ellis keur
sport-tuig (mv.Marvel) die de beste tweejarige
merries. Vier van Unieko’s dochters behaalden bij
de driejarigen de kopgroep waar Dirose en Dareda
elite pref PROK (mv.Hilbert) aanvoerders waren.

Een van de succesvolste
keuringsmerries van
Unieko is Edaperty (mv.
Perfection), die zowel als
twee- en als driejarige de
kampioenstitel wist te
behalen op de Nationale
Merriekeuring.

Kampioensmerries
Op de keuringsvelden heeft Unieko het heel goed
gedaan. Zijn dochter Edaperty keur (mv.Perfection), die inmiddels naar Amerika is verkocht,
werd als twee- en driejarige kampioene op de
Nationale Merriekeuring. Ook Farianne M ster
PROK (mv.Patijn) stond als tweejarige op de NMK
vooraan in haar leeftijdsgroep en werd met hoge

GOEDGEKEURDE ZONEN
Aquarel (mv.Koblenz) (op wacht)
Fabuleus (mv.Marvel)
Jesse James (mv.Marvel)
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Dareda scoorde met 81,5 punten hoog voor haar
IBOP en heeft 45 winstpunten. Hiernaast heeft
Unieko nog diverse andere NMK-merries gegeven
en bijvoorbeeld zijn dochters Gerianne M (mv.
Patijn) en Fureda (mv.Jonker) scoorden met
respectievelijk 91 en 83,5 punten hoog op de IBOP.
Ook bij de veulens scoort Unieko goed: Hireda
(mv.Jonker) werd indertijd nationaal veulenkampioen, in 2010 stamden zes finaleveulens van hem
af en afgelopen jaar was dus een van de vier
geboren veulens finalist op de NVK.

Uit het blote hoofd
Keuringsresultaten te over dus voor Unieko’s
nakomelingen, maar ook in de sport staan zij
hun mannetje (zie tabel hiernaast). “Ze zeggen
weleens dat er niet veel nakomelingen van
Unieko in de sport zijn doorgebroken”, vertelt
Mark. “Maar bijvoorbeeld Dieni, Diesel, Ellis,
Gerianne M, Aurose, dat zijn er zo al een aantal
die ik uit het blote hoofd op kan noemen die het
opvallend doen. Noem zo snel nog maar eens
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Een van de IBOP-toppers
met Unieko als vader is
de NMK-kampioene
Aurose (mv.Fabricius), die
89 punten behaalde
tijdens deze aanlegtest.

een hengst waarbij je dat lukt”, lacht Mark. Wel
heeft Mark er een verklaring voor dat de
nakomelingen van Unieko op het eerste gezicht
wellicht meer op de keuringen dan in de sport
hebben gepresteerd. “Zijn nakomelingen zijn
vaak wat heetachtig, net als hijzelf en hebben
daardoor soms moeite om om te gaan met de
spanning op concours. En dat heeft hij zelf ook
wel gehad.”

NAKOMELINGEN IN DE SPORT
(50 WP OF MEER)		
Albertho B (mv.Renovo)
Dieni II keur sport-tuig (mv.Reflex M)
Diesel ster (mv.Nando)
Elegant (mv.Nico)
Ellis keur sport-tuig (mv.Marvel)
Fureda elite IBOP-tuig (mv.Jonker)
Gerianne M elite IBOP-tuig sport-tuig (mv.Patijn)

KAMPIOENEN NMK EN NVK
Jaar
2008
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012

Merrie
Anca (mv.Waterman)
Dareda (mv.Hilbert)
Edaperty (mv.Perfection)
Dirose (mv.Ganges)
Erdball (mv.Jonker)
Farianne M (mv.Patijn)
Edaperty (mv.Perfection)
Aurose (mv.Fabricius)
Hireda (mv.Jonker)

 ark de Groot:
M
“We hebben veel lol
aan Unieko beleefd.”

Rubriek
Driejarige merries
Tweejarige merries
Tweejarige merries
Driejarige merries
Tweejarige hengsten
Tweejarige merries
Driejarige merries
Keur- elitemerries
Veulens

Een van de sportmerries
die Unieko heeft
voortgebracht is de door
mede-eigenaar Mark de
Groot uitgebrachte Ellis
(mv.Marvel).

Blij met keurpredicaat
De recent goedgekeurde Unieko-zoon Jesse
James (uit Wyomi Landzicht ster pref v.Marvel)
werd door Mark en Martin de Groot zelf gefokt
en werd, net als zijn vader en grootvader, kampioen op de hengstenkeuring. “Jesse James is voor
ons natuurlijk heel bijzonder, we hebben zijn
vader en moeder zelf staan en zijn moeder ook
zelf gefokt.” Mark is blij dat het keurpredicaat
dit jaar aan Unieko is vergeven. “Hij heeft zich
nu op zeventienjarige leeftijd tijdens de
hengstenkeuring nog verdienstelijk kunnen
laten zien aan het publiek. We zagen de laatste
jaren wel dat hij hoog in de fokwaarden zat en
dat heel veel van zijn kinderen het goed hadden
gedaan op de keuringen, daarnaast hadden er
een aantal een hoge IBOP gehaald. We hoopten
dus wel dat hij het keurschap een keer zou
krijgen als waardering van zijn fokkerij. En dat
is nu gebeurd!”, besluit Mark. •
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