GOEDGEKEURD

Ustinov

Van keuringskampioen tot keurhengst

HENGSTEN

Precies elf jaar nadat Ustinov in de Brabanthallen werd gekroond tot
kampioen van de hengstenkeuring, verscheen de Libero H-zoon dit
jaar op de KWPN Hengstenkeuring om gehuldigd te worden als
keurhengst. Hij heeft bewezen zijn spraakmakende springkwaliteiten
sterk te vererven.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.

T
Paul Hendrix:

“Ik heb al veel
paarden zien
vrijspringen,
maar zoals
Ustinov het
deed blijft
ongeëvenaard!”
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oen de door wijlen Gert van der Veen
gefokte Ustinov in 2004 werd verkozen tot kampioenshengst kon men
enkel hopen dat hij zijn spraakmakende kwaliteiten zou gaan vererven. Anno
2015 kunnen we stellen dat de donkerbruine
Libero H-zoon daar zeker in is geslaagd. Ustinov
heeft zijn keurpredicaat te danken aan het hoge
percentage nakomelingen dat op 1.30m of hoger
springt.

Op het netvlies
Ustinov 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 en als moeder van de KWPN-goedgekeurde
hengst Nijinski (v.Libero H), die voor de
huntersport naar Amerika is verkocht. 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 onder
andere de vooraanstaande paardenmannen Paul
Hendrix en Hans Horn. “Hoe Ustinov op de
hengstenkeuring sprong was abnormaal. Dat
paard bleef gewoon op je netvlies staan. Hij
presenteerde zich geweldig goed en schakelde

telkens zo mooi door in de lucht”, blikt Paul
Hendrix terug. “Ik zat samen met Hans Horn en
zijn zoon Daan op de tribune. Met Hans heb ik
al zo’n dertig jaar een goede vriendschap en we
zeiden gelijk tegen elkaar dat dit paard ons niet
mocht gaan ontglippen. En dat blijkt wel, want
ik heb in mijn leven heel wat paarden zien
vrijspringen maar zoals Ustinov het deed, is nog
altijd ongeëvenaard. Zelfs elf jaar later! Gelukkig
konden we Ustinov kopen en Daan heeft daar
ter plekke een contractje opgesteld.”

Kwaliteitsvol
Het vertrouwen dat Hendrix en Horn in de
Libero H-zoon hadden bleek al snel volledig
terecht: hij werd uitverkozen tot kampioen van
de hengstenkeuring. 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 was
ruim, met afdruk en balans en de hengst kon
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. 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. Na zijn
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Smaakmaker Ustinov
heeft zich in de fokkerij
op een positieve manier
weten te onderscheiden
en verdiende dit jaar
daarmee het
keurpredicaat.
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goedkeuring is hij rustig opgeleid voor de sport.
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 geraakt en na een lange
revalidatie is hij niet volledig op zijn oude
niveau teruggekomen. In 2012 sprong de hengst
weer op 1.45m-niveau. “Ustinov is een paard dat
zichzelf absoluut niet spaart. Hij heeft zichzelf
teveel gegeven en daardoor is de sportcarrière
wat aan de korte kant. Hij smijt met zijn
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krachten en is ongelooflijk hard voor zichzelf.
Achteraf gezien kunnen we wel stellen dat hij
zichzelf in de weg zit met zijn kwaliteit en
hardheid”, vertelt mede-eigenaar Hendrix.
Ustinov is vanaf het begin af aan gestationeerd
bij De Wiemselbach van familie Horn.

Merriemaker
Als fokhengst heeft Ustinov steeds meer voet
aan de grond gekregen. Al jarenlang prijkt de
vererver hoog op de index, zo heeft hij momenteel een ver bovengemiddelde springindex van
153 (bij 91% betrouwbaarheid). “Ustinov
bewijst zich nu via zijn nakomelingen. Wat we
bij hemzelf zagen, vererft hij gelukkig ook. Zijn
nakomelingen hebben goede karakters met veel
instelling en een ongelooflijk goede galop. Je
komt echt zelden een Ustinov tegen met een
mindere galop. Maar hoewel hij zelf brutaal is en
barst van de energie, kan hij wel een moderne
merrie met wat bloed gebruiken. Daar hebben
we ons in het begin ook wel iets op verkeken.
Hij heeft natuurlijk ook best een klassieke
bloedopbouw, die vrij snel terug gaat op een
oude stam. Hij past het best op een beetje royale
merries met bloed.” Het keurpredicaat is een
mooie erkenning voor Ustinov. “Een paar weken
voor de hengstenkeuring hoorden we het goede
nieuws. Zijn nakomelingen doen het goed in de
sport en aanlegtesten, dat vertaalde zich ook al
jarenlang in een goede springindex. Zelf denk ik
dat hij ook als moedersvader veel goede dingen
kan doen. We hebben nu een aantal jonge
paarden uit moeders afstammend van Ustinov

december met Anatevka zijn eerste Grote Prijs
die van het CSI2* in Roosendaal (1.45m). Ook
andere goede internationale resultaten op dit
niveau zijn al behaald. Een andere opvallende
Ustinov-dochter is Bestinov keur IBOP-spr
sport-spr (uit Sarah Jane stb v.Indorado, fokker
B. van Leur uit Dedemsvaart), die uit de eerste
jaargang van Ustinov komt. Als driejarige werd
Bestinov met 85 punten beloond voor haar
vrijspringkwaliteiten en in het begin van 2010
scoorde ze 81 punten in de IBOP. De kampioene
van de VION-Cup bij de vijfjarigen in 2011 werd
vervolgens voor een topprijs van 290.000 euro
verkocht op de DSHS-veiling. De kwaliteitsvolle
merrie springt momenteel met de Italiaan
André Sakakini op internationaal 1.40m-niveau.
Uit dezelfde jaargang komt Backstory (stb.naam
Brennero, Ustinov uit Urijke v.Amulet, fokker J.
Beckers uit Overloon), die voorheen onder

en op die wijze kan hij ook het verschil gaan
maken denk ik. Hij lijkt een merriemaker”, aldus
Paul Hendrix.

Sportpaarden
Uit een zeer beperkt aantal dekkingen van vóór
goedkeuring komt de Ustinov-dochter Anatevka
keur IBOP-spr sport-spr (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 plek in de VSN-finale en een uitstekende
IBOP van 83 punten. Ze heeft inmiddels al met
meerdere ruiters in de sport gepresteerd en
wordt momenteel met succes uitgebracht door
Niels Knape. Zo won deze jonge ruiter afgelopen
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1. Onder Niels Knape won
de zeer voorzichtige
Ustinov-dochter Anatevka
eind december de Grand
Prix van CSI2*
Roosendaal. Eerder viel ze
al op in de IBOP met 83
punten.
2. Als vijfjarige werd de
Ustinov-dochter Bestinov
kampioen bij de
vijfjarigen in de VION-Cup
onder Pieter Keunen. Ze
springt nu onder Andre
Sakakini op internationaal 1.40m-niveau.
3. Dochters van Ustinov
doen meer dan eens goede
zaken in de aanlegtesten.
Deze Findy-Co scoorde 81
punten in de merrietest.
4. Ook de Ustinov-dochter
Ewinita viel positief op in
de merrietest, ze werd
beoordeeld met een mooie
score van 83 punten.

VERERVING USTINOV
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Genetisch profiel

btbh:

Springen

laag

91%

153

Exterieur

hoog

laag

86%

111

Vrij bewegen

laag

hoog

86%

106

Vrij springen

laag

88%

113

OC-gezondheid

laag

Stokmaat

klein

*

gemiddeld

n.v.t.
86%

95

*

hoog
hoog
hoog
groot

Op de springindex staat Ustinov genoteerd met een hoge score van 153,
bij een hoge betrouwbaarheid van 91 procent. Voor de vererving van exterieur scoort hij bovengemiddeld (111), en dat telt ook voor het vrijbewegen
(106) en zeker voor het vrijspringen (113). Ustinov vererft duidelijk
springaanleg, en dat begint al bij de galoppade. Daarvoor scoren zijn
nakomelingen opvallend. Ze galopperen met veel ruimte (87), veel afdruk
(85) en veel balans (82). Bij het springen valt de afdruk – richting positief
op, zo springen zijn nakomelingen duidelijk naar boven (89) en zijn daarbij
vlug (94). Ze springen met een gevouwen voorbeen (90), een ronde
rugtechniek (87), een open achterhand (89), veel vermogen (91), veel
souplesse (87) en een grote mate van voorzichtigheid (92). Het volledige
genetische profiel van Ustinov is terug te vinden in de online KWPN-hengstendatabase.
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Ustinov is de laatste
KWPN-gekeurde zoon
van de legendarische
Wereldbekerwinnaar
Libero H, die net als zijn
zoon bekend stond om
zijn instelling, galop en
reflexen.

Paul Hendrix:

“Ustinov vererft
veel instelling en
springaanleg, en
vrijwel zonder
uitzondering
een goede galop.”
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Jennifer Rossire en nu Darragh Kerins furore
maakt. Begin dit jaar klasseerde hij zich in
Florida op internationaal 1.50m-niveau. Ook
Abarlo T (mv.Concorde) doet het goed in de
sport, hij is onder Isabelle Gerfer geklasseerd op
1.40m-niveau. Op dat niveau presteren onder
meer ook de Ustinov-zoon Barola (mv.Zeus),
Cisco’s Chateau (mv.Andiamo Z) en Carli de
Sabette (mv.Voltaire). Barichello (mv.Legaat)
springt met Filippo Baldani succesvol in het
1.45m.

Complete paarden
Een opvallend aantal nakomelingen van Ustinov
presteert in de sport op 1.30m-niveau en hoger.
Ook op de merriekeuringen en in de aanlegtesten maken zijn nakomelingen goede sier. Een
mooi voorbeeld daarvan is de NMK-merrie
Georgia (uit Natasja elite pref prest v.Bachus,
fokker Nico Krol uit Handel), die 84,5 punten in
de IBOP scoorde. Ook de Ustinov-dochter
Ewinita (uit Winita prok v.Placido, fokker J. van

Wessel uit Zwartebroek) viel positief op in de
merrietest en behaalde een totaal van 83
punten. Een andere positieve uitschieter is
Findy-Co (uit Abbyco elite EPTM-spr v.Odermus
R, fokkers J.J. van de Biezen en J.M. van Gulik
uit Maasbommel) die met 81 punten slaagde
voor de EPTM. Daarnaast bracht Ustinov al
keuringskampioenen zoals Coco Donja (uit
Prima Donja keur v.Burggraaf, fokker H.R. van
Oers uit Alem), die in 2010 op de CK in het
Limburgse Sevenum werd uitgeroepen tot
algemeen kampioene springgericht.

Uniform
Met zijn sterke komaf en spraakmakende eigen
kwaliteiten waren de verwachtingen rondom
Ustinov hooggespannen. Inmiddels kunnen we
stellen dat hij een eigen stempel op de fokkerij
weet te drukken met zijn uniforme vererving.
Zijn nakomelingen bewijzen in de sport dat
hoogvlieger Ustinov is uitgegroeid tot een
eersteklas vererver.

•

