KWPN-goedgekeurde hengsten
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Ustinov, van kampioenshengst naar stempelaar
Op basis van de eerste jaargangen nakomelingen van Ustinov kan worden gesteld dat de kampioenshengst van
2004 een stempel drukt op de fokkerij. De Libero H-zoon heeft zelf altijd al veel indruk gemaakt als springpaard
en presteert op 1.50m-niveau met Caroline Müller. Zijn oudste nakomelingen springen zich in de kijker op
concours en hebben de hengst hoog op de fokwaardenranking gebracht. Dit jaar deed Ustinov uitstekende
zaken op de eerste bezichtiging met vijf doorverwezen zonen. De hoogste tijd voor een nadere toelichting op
deze onderscheidende jonge vererver.

Onder Caroline Müller heeft Ustinov zijn grote kwaliteiten in de sport bewezen tot en met het 1.50m-niveau. Na een blessure is hij nu weer hard op weg om terug te keren
op dat niveau.
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correct model en een hele functionele
hals. In zijn galoppade liet hij al veel afdruk
en balans zien. Bij het vrijspringen excelleert hij in het schakelen boven de sprong,
zijn techniek is vrijwel perfect. Hij overtuigde met een optimaal lichaamsgebruik en
opende achter zeer goed. Daarbij leek hij
ook bijzonder voorzichtig te zijn en over
veel vermogen te beschikken. Ook heel
positief was zijn afstamming, als één van
de laatste zonen van fenomeen Libero H
en zijn moeder Haifa was een hele fraaie
merrie. Als je heel kritisch keek zou hij nog
net wat meer lengte mogen hebben, maar
hij compenseerde dat volop.”

Goed springen

Uit de eerste jaargang van Ustinov komt de excellente merrie Bestinov (mv.Indorado), die afgelopen jaar onder
meer de VION-Cup met Pieter Keunen op haar naam schreef.

Op 1 juli 2001 werd Ustinov geboren en
als fokker staat L. van de Veen-Belt uit
Heelsum te boek. Hij kwam niet in een
warme stal met stro, maar op de operatietafel van een kliniek in het Duitse
Hochmoor ter wereld. Zijn moeder was
daar met kritieke gezondheidsproblemen
binnen gebracht, maar herstelde daar wel
weer van. De donkerbruine Libero H-zoon
is gefokt uit de keur preferente prestatiemerrie Haifa (v.Nimmerdor), die een volle
zus is van de KWPN-goedgekeurde
hengst Glendale. Haifa vergaarde landelijke bekendheid als reservekampioen van
de keurmerries op de UTV. Eerder bracht
Haifa al de KWPN-goedgekeurde hengst
Nijinski (v.Libero H), die voor de huntersport naar Amerika is verkocht.

Bosch hebben we de knoop doorgehakt
en Ustinov gezamenlijk gekocht”, vertelt
Daan Horn van De Wiemselbach, waar
Ustinov gestationeerd is. Twee dagen na
die aanschaf werd Ustinov uitgeroepen tot
kampioen van de KWPN Hengstenkeuring.
Arie Hamoen, de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, weet nog precies
waarom de keuze destijds op Ustinov was
gevallen. “Ustinov viel in de hengstenselectie heel positief op met zijn vrijspringkwaliteiten. Hij is het prototype van een
modern springpaard, met veel ras, een

In het najaar van 2004 heeft Ustinov deelgenomen aan het verrichtingsonderzoek.
Na afloop werd de hengst omschreven als
een speelse, betrouwbare hengst met veel
bereidheid tot werken. De galop is ruim,
met afdruk en balans en de hengst kan
daarin al goed schakelen. Ustinov sprong
toen al met veel afdruk, vlugge reflexen,
veel lichaamsgebruik en bascule. Ook met
zijn voorzichtigheid, vermogen en aanleg
maakte Ustinov een hele goede indruk. “In
eerste instantie was Ustinov in het voorjaar al aangeleverd, maar het ontbrak hem
in de basisgangen nog wat in de kracht,
vooral in het achterbeen. In het najaar was
hij sterker geworden en wat betreft het
springen is er nooit enige discussie over
hem geweest, dat heeft hij altijd met veel

Kampioen
Als veulen kwam Ustinov onder de hamer
op veulenveiling Maren-Kessel en daarmee kwam hij in handen van broer en zus
Robert en Nanja Smits, die met Ustinov
twee jaar later hun eerste hengst voorstelden op de hengstenkeuring. Op de eerste
bezichtiging etaleerde Ustinov zijn grote
kwaliteiten bij het vrijspringen en dat trok
de aandacht van zowel Daan Horn als
Paul Hendrix. “Hij zat in één van de laatste
groepen die dag en maakte een goede
indruk. ‘Die springt goed, ga er eens naar
vragen’ zei Paul en op die manier hebben
we direct contact gelegd met Robert.
Direct na de tweede bezichtiging in Den

De in het Z-geklasseerde Anatevka (mv.Pierrot) sprong op de KWPN Paardendagen mee in de VION-Cup. Als
driejarige behaalde ze 83 punten in de IBOP.
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geen balk aanraakt in het parcours, want
daar reageert hij dan zó sterk op dat hij
zich weer gaat overspringen. Hij moet
leren zijn krachten wat meer te doseren
want hij is zo vreselijk scherp, het is ook
altijd lastig om hem pijpkousjes om te
krijgen. Ustinov barst van de kwaliteit en
dat zien we ook bij zijn nakomelingen
terug”, aldus Daan Horn. Op de internationale concoursen waaraan Ustinov
heeft deelgenomen heeft hij zich ook bij
diverse topruiters in de kijker gesprongen, waardoor hij vervolgens werd uitgekozen als partner voor meerdere topmerries. Een voorbeeld daarvan is de bekende Grand Prix-merrie Fein Cera (v.Landadel) van Peter Wylde, die enorm geïmponeerd was door de kwaliteiten van
Ustinov. Het product uit deze hoogwaardige combinatie is in 2008 geboren.
In de VION-Cup dit jaar deden twee producten van Ustinov vooraan mee. Naast kampioensmerrie Bestinov was
dat deze als vierde geëindigde Blue Berry (mv.Bal Pare) onder Carolein Lankester.

overtuiging gedaan”, vertelt Hamoen. Voor
de galop en de springonderdelen (afdruk,
techniek, vermogen en aanleg) pronken
louter 8,5-en op de cijferlijst. Daar stonden
een 5,5 voor de stap en draf en een 5 voor
de aanleg als dressuurpaard tegenover,
waarmee Ustinov over de inzet van de
specialisatie geen twijfel liet bestaan.

geraakt, maar na revalidatie is hij nu
volledig hersteld. Hij heeft zijn eerste
rondjes in het 1.30m weer gesprongen
en we hopen hem komend buitenseizoen
weer op te bouwen naar zijn oude
niveau. Het is de kunst om hem niet te
overvragen, hij heeft zoveel kwaliteit dat
hij zichzelf daar soms echt mee in de
weg zit. Je moet echt hopen dat Ustinov

Bestinov
Uit een zeer beperkt aantal dekkingen
van vóór goedkeuring komt de Ustinovdochter Anatevka (uit Uptown Girl ster
v.Pierrot, fokker Stal Hendrix uit Baarlo),
die als driejarige 85 punten behaalde voor
het vrijspringen op de stamboekkeuring.
Op het NK vrijspringen in Ermelo sprong
Anatevka naar de zesde plek. De keurmerrie heeft zich vervolgens onder het
zadel bewezen met onder meer een vijfde

Overspringen
De goedgekeurde kampioenshengst kon
direct rekenen op vertrouwen van de
fokkers en zijn eerste jaargang is in 2006
geboren, de B-jaargang. “Het eerste jaar
heeft hij een mooi aantal merries gedekt,
maar niet overdreven veel. De jaren erna
groeide de aandacht van de fokkers
steeds meer, met name dankzij zijn
optredens in de hengstencompetitie. Hij
dekt nog steeds ieder jaar een goed
aantal merries en zijn eerste fokkerijresultaten zijn veelbelovend, waar hij ook
weer veel credits mee verdiend”, is
mede-eigenaar Daan Horn van mening.
“Wij hebben zelf altijd zijn vader Libero H
in ons eigendom gehad en herkennen
heel veel van Libero in Ustinov, zeker
ook in het gedrag en karakter. Ustinov
springt altijd spectaculair en daar maakt
hij het zichzelf wel eens lastig mee. Met
Caroline Müller heeft hij 2009 deelgenomen aan het CSI4*-concours in Münster
en daar heeft hij in het 1.50m gesprongen. Daarna is hij helaas geblesseerd
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Op zowel de merrie- als hengstenkeuringen laat Ustinov een goede indruk achter. In 2010 werd deze Coco
Donja (mv.Burggraaf) uitgeroepen tot algemeen kampioensmerrie op de CK van Limburg.
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plek in de VSN-finale en een uitstekende
IBOP van 83 punten. Afgelopen jaar
sprong Anatevka onder Pieter Keunen
mee in de finale van de VION-Cup waarin
ze bij de zesjarigen de 13e plek bereikte.
Met een andere Ustinov-dochter domineerde Pieter Keunen de VION-Cup voor
de vijfjarigen: Bestinov (uit Sarah Jane
stb v.Indorado, fokker B. van Leur uit
Dedemsvaart). De kampioene van de
VION-Cup had op dat moment dezelfde
eigenaren als haar vader, Stal Hendrix en
Stal Horn. Bestinov kan nu al terugkijken
op een indrukwekkende erelijst en nadat
ze met een prijs van 290.000 euro veilingtopper was op de DSHS-veiling vorig jaar,
zal ze haar sportloopbaan vanuit Rusland
voortzetten. Als driejarige werd Bestinov
met 85 punten beloond voor haar vrijspringkwaliteiten en in het begin van
2010 scoorde ze 81 punten in de IBOP.
Naast de overwinning in de VION-Cup in
2011 sprong de atletische schimmelmerrie datzelfde jaar ook naar de zege in de
Stal Hendrix-competitie. Een andere
Ustinov-nazaat die zich dit jaar in de
kijker sprong in de VION-Cup is de kleine,
patente Blue Berry (uit Bonita v.Bal Pare,
fokker Stal Hendrix) onder Carolein
Lankester. Met een knappe vierde plaats
in de eindstand kwalificeerde Blue Berry
zich, net als Bestinov overigens, ook voor
het WK in Lanaken.

Hengstenselectie
Uit zijn tweede jaargang, geboren in 2007,
komt onder meer de CK-kampioene Coco
Donja (uit Prima Donja keur v.Burggraaf,
fokker H.R. van Oers uit Alem), die in
2010 in het Limburgse Sevenum werd
uitgeroepen tot algemeen kampioene
springgericht. Ook de aangewezen hengst
Campari (uit Feinschnit keur pref sportdres v.Ahorn Z, fokker Stal Horn BV)
vertegenwoordigt deze jaargang van
Ustinov. Deze uit de grootmoeder van
Numero Uno gefokte bruine hengst
sprong afgelopen november mee in de
hengstencompetitiewedstrijd van Hengelo, waar hij onder Caroline Müller zevende
werd. Dit jaar maakte Ustinov zeer veel
indruk in de eerste bezichtiging, waar hij
vijf zonen kreeg geselecteerd voor de
tweede bezichtiging in ’s-Hertogenbosch.
“We kunnen wel stellen dat Ustinov een
duidelijke stempel drukt op zijn nakomelingen. We hebben op de hengsten- en

Ustinov is de laatste goedgekeurde zoon van de legendarische wereldbekerwinnaar Libero H. Vader en zoon
hebben opvallend veel overeenkomsten.

merriekeuringen al diverse goede Ustinov’s gezien, maar de jaargang van dit jaar
lijkt tot nu toe wel de beste. De vijf geselecteerde zonen lieten allemaal veel techniek, reflexen en afdruk zien op de
sprong, en eigenlijk maken zijn nakomelingen zonder uitzondering de sprong
achter allemaal heel goed af. En daar
staat Ustinov zelf ook om bekend, iets
wat hij van zijn vader Libero H heeft
meegekregen”, licht Arie Hamoen toe.
“We krijgen een steeds completer beeld
van de vererving van Ustinov en hij kan
het beste gebruikt worden bij merries die
wat lengte meegeven. Hij lijkt absoluut
een springpaard te brengen en dat bewijzen zijn oudste producten in de jongepaardenrubrieken.” Vorig jaar pronkte
Ustinov bovenaan op de fokwaardenranking voor hengsten met nakomelingen van
vier tot zes jaar in de sport, dit jaar moet
hij alleen de ook in de sport succesvolle
Untouchable (v.Hors la Loi II) voor laten
gaan. Ustinov heeft een index van 160, bij
een betrouwbaarheid van 84 procent.

Indexen
Op de meest recente index scoort Ustinov
naast 160 voor het springen, 112 voor
exterieur, 106 voor vrij bewegen en 113
voor vrijspringen. Qua stokmaat verkleint
hij iets (97). Andere opvallende exterieurskenmerken zijn model (105, richting vierkantsmodel), halsbespiering (91, richting

zwaar), hoogte schoft (93, hoog), schouderligging (93, schuin), stand achterbeen
(90, sabelbenig), hoefvorm (109, smal) en
verzenen (90, hoog). Wat betreft de beweging fokt Ustinov een goede draf (91,
soepel) met kracht en balans en met name
met de galoppade scoort hij goed: veel
ruimte (89), afdruk (84) en balans (79). Bij
het vrijspringen fokt hij ook positief op alle
onderdelen waarbij vooral het ruggebruik
(86, rond), techniek van de achterhand (90,
open), vermogen (91, veel) en souplesse
(87, veel) opvallen. “Uit deze nieuwe
indexen blijkt de positieve indruk die de
nakomelingen van Ustinov maken op de
keuringen en in de sport. Vanaf de eerste
dag heeft Ustinov zelf zijn grote kwaliteiten
als springpaard laten zien en het is mooi
om te zien dat hij dit ook in zo’n sterke
mate doorfokt aan zijn nakomelingen.
Ustinov heeft veel goeds van zijn vader
meegekregen en ook het laatrijpe, waardoor hij in het verrichtingsonderzoek als
driejarige nog niet op volledige krachten
was. In de sport heeft Ustinov de
verwachtingen waargemaakt en we hopen
dat hij dat nog een tijd kan blijven bewijzen. Voor wat betreft de fokkerij zijn we
vooralsnog zeer tevreden over zijn resultaten. In ’s-Hertogenbosch gaat de selectie verder voor vijf van zijn zonen, het zou
mooi zijn als daar zijn eerste bij het
KWPN goedgekeurde zoon uit voort
zal komen”, besluit Arie Hamoen.
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