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De kracht van Ulft

Van kleine krachtpatser tot vererver van formaat
Elk jaar worden er nieuwe hengsten goedgekeurd. De hoop en verwachting is dat zij een bijdrage gaan leveren
aan de populatie. In de meeste gevallen doen zij dat ook, maar het duurt soms decennia voordat duidelijk is in
welke mate een hengst in staat is gebleken zijn stempel te drukken op zijn nakomelingen en hoe groot zijn invloed
eigenlijk is geweest. Dit zijn hengsten die zich ook nu nog weten te onderscheiden met de erfenis die zij hebben
achtergelaten. Tijd om stil te staan bij één van de waardevolste hengsten van zijn generatie: Keurhengst Ulft.

Iedereen die de dressuursport en de
fokkerij achter de in de sport actieve paarden volgt, zal het zijn opgevallen. Jaren
nadat de KWPN-hengst Ulft op zesentwintigjarige leeftijd overleed, is hij nog steeds
van dominante invloed op de pedigrees
van de paarden die de dressuurring domineren. Ulft heeft zich, met name via zijn
legendarische zoon Ferro, onsterfelijk
gemaakt. Uthopia (Metall uit Odelia sport(dres) v.Inspekteur, fokker J.J. van Zetten

Purioso, fokker P.H. Sinke uit Yerseke) van
Courtney King mogen in dit rijtje niet
ongenoemd blijven. Nog directer vinden
we Ulft terug in bijvoorbeeld het beste
dressuurpaard van 2011: Jerich Parzival
(Jazz uit Fidora ster pref prest v.Ulft, fokker
J. Beijer-De Kleijn uit Puiflijk) van Adelinde
Cornelissen en de volle broers Premier van
Aat van Essen en Oleander, beiden uitkomend in de Grand Prix en eveneens
producten uit de combinatie Jazz x Ulft (uit
Farah ster prestatie, fokker R. van Woudenbergh uit Aalst). Meer voorbeelden zijn
BMC Phoebe (Regazzoni uit Gianne ster
pref prest sport-(dres) v.Ulft, fokker F.J. da
Silva uit Portugal) van Marlies van Baalen
en Prego (Zazou uit Evelien prest v.Ulft,
fokker E.A.M. Jansen uit Harskamp) van de
Italiaanse Anna Paprocka-Campanella.
Zonder twijfel zou de mondiale dressuursport er anders uit hebben gezien, zonder
deze kleine krachtpatser.

Sr uit Kesteren) van Carl Hester en Valegro
(Negro uit Maifleur ker v.Gershwin, fokker
J.L. Hanse uit Burgh-Haamstede) van
Charlotte Dujardin zijn via grootvader Ferro
nazaten van Ulft. Ook de Ferro-nakomelingen Valentino G (uit Ranette G v.Damiro,
fokker D.P. van Gilst uit Oud-Beijerland)
van Hubertus Schmidt, Prestige (uit Quintina van de Halhoeve pref prest v.Farmer,
fokker A. van de Goor uit Herpen) van
Jordi Domingo en Mythilus (uit Flemiena v.

Voltreffer

Jacob Melissen

Ook nu nog heeft de in 1978 geboren hengst Ulft, een moderne en chique verschijning voor zijn tijd, nog veel
invloed in de mondiale dressuursport. Alleen al zijn aandeel op het EK in 2011 was opvallend, net als zijn invloed
binnen de dressuurfokkerij, waar hij nog vaak is vertegenwoordigd in de tweede, derde of vierde generatie.
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Ulft werd in 1978 geboren in het Gelderse
Groenlo bij zijn fokker, Hennie Huirne.
Hennie kocht de moeder van Ulft, de later
keur en preferent verklaarde Pia (v.Pericles
xx), als veulen van haar fokker Hennie
Reyrink, plaatsgenoot van Huirne. “Pia’s
moeder, Elmi (ster pref v.Waldo, red.), was
een heel aparte merrie. Bikkelhard en ze
was M springen, dressuur en samengesteld, wat voor die tijd heel goed was. Pia
was een schitterend mooi, gitzwart veulen
met een prachtige uitstraling”, staat
Hennie nog helder voor ogen. Pia werd als
vierjarige tweede op de Centrale Keuring
in Bennekom. Haar eerste veulen, dat ze
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Ferro had de allure van Pia, ik zag veel van
haar in hem terug. Op de Hengstenkeuring
heb ik hem vaak gezien. De kracht, dat
kwam echt van Ulft maar de combinatie
met Farn, dat heeft goed gepast.”

Nafok Pia
Ulft kreeg een aantal volle broers en
zussen, waaronder de tweede bezichtigingshengst Callgary’s T, die internationaal
sprong onder Eric van der Vleuten, en een
sterruin. Pia’s dochter Viola keur preferent
echter is zelf ook een waardevolle merrie
gebleken. “Viola liep twee keer op de UTV
en liep een IBOP met waardering AA. Een
enorm goed paard, ook gitzwart en bikkelhard met een groot loopvermogen”, weet
Huirne nog. Al haar dochters behaalden
tenminste het sterpredikaat en haar zoon
van Candyboy werd aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek. Van Burggraaf gaf
ze nog een Z-dressuurpaard. Twee keer
werd Viola aan Amor gepaard, wat resulteerde in Douschka keur en Elena elite
preferent. Deze eerste kreeg op haar beurt
van Burggraaf een nationaal springpaard,
Orato. Een volle broer werd ster, net als
een halfzus van Derrick.
Douschka’s zus Elena kreeg van Nimmerdor een dochter, Ilena, die op haar beurt
een dochter van Flemmingh het leven
schonk. Deze Rilena werd reservekampioen op de Nationale Merriekeuring in

Jacob Melissen

in datzelfde jaar kreeg, was direct een
voltreffer: Ulft. “Ulft had als veulen al iets
aparts over zich, was altijd paraat. Het is
al 30 jaar geleden, maar toch kan ik me
alles nog zo voor de geest halen”, vertelt
hij. “Ook hij had de hardheid die zijn
moeder en grootmoeder lieten zien. Beide
merries waren niet de makkelijkste, maar
Ulft was wat dat betreft veel gemoedelijker.” De hengst groeide op en werd in
mede-eigendom met Johan Venderbosch
klaargemaakt voor de hengstenkeuring,
waarna hij werd ingeschreven in het stamboek en voortaan als goedgekeurde
hengst door het leven ging. Het onderzoeksrapport spreekt van een brutale,
maar gehoorzame en bijzonder attente
hengst, die eerlijk en blij is. Ook wordt
genoemd dat hij veel souplesse en kracht
heeft en zich plezierig laat rijden, in alle
gangen goed gesloten blijft en het werk
met veel gemak doet. De stap is sterk,
ruim, veerkrachtig en regelmatig, de draf
ruim, krachtig en zeer regelmatig. De
galop wordt zelfs betiteld als briljant, met
veel balans en regelmaat. Een prachtig
rapport, dat werd gevolgd door een positieve veulenrapportage en veel later
natuurlijk door de successen van zijn
nazaten in de sport en fokkerij.
In Ulft’s bekendste zoon, Ferro, ziet Huirne
veel terug van zijn stam. “De combinatie
Ulft uit Farn is een gouden vondst geweest.

Een aantal seizoenen lang bracht Coby van Baalen Ulft uit tijdens zadelrubrieken, die zij vaak wonnen. Coby
roemt de hengst, de eerste die zij te rijden kreeg en waardoor zij op Nationaal niveau bekendheid kreeg, om de
kracht in zijn achterhand.

2001, en werd zelfs Europees Kampioen
van de rijpaarden op de keuring in Brussel.
Later werd ze in het ZZ-Licht uitgebracht.
Pia kreeg verder nog een M-springpaard
van Expert en de aangewezen hengst
Hofnar (v.Calvados) die volgens Huirne
naar België vertrok. Ook kreeg ze de keurmerrie Gulia (v.Burggraaf), die Z sprong.
Uit deze merrie werd de merrie E.T. geboren drie jaar geleden. Deze dochter van
Verdi is de laatste telg uit de moederlijn
van Ulft die nog over is in de kleinschalige
fokkerij van Hennie, die voornamelijk
wordt gerund door dochter Renate.
De moederlijn van Ulft heeft meer opvallen-

Henk van Tuyl
Ulft is vanaf zijn goedkeuring tot aan zijn dood in
bezit geweest van de nog steeds in Gameren
woonachtige Henk van Tuyl. Van Tuyl heeft vele
hengsten in bezit gehad waaronder de preferente tuigpaardhengst Renovo (v.Cambridge
Cole), Saluut (v.Ronald), Utrecht (v.Heidelberg),
Uddel (v.Farn) en Zonneglans (v.Le Mexico). Henk
van Tuyl heeft daarnaast een cruciale rol
gespeeld in de goedkeuring van de recent preferent verklaarde Negro (v.Ferro). Tijdens de hengstenkeuring viel in eerste instantie het doek in de
tweede bezichtiging, waarna Van Tuyl de hengst
kocht en voorstelde op de herkeuring. Hier werd
de hengst wel uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek, wat uiteraard resulteerde in goedkeuring en later de geweldige fokkerijresultaten
die leidden tot zijn preferentschap eerder dit jaar.
Naast de hengstenhouderij verdiende Van Tuyl
zijn brood met zijn aardappelconcern. De
aankoop van Ulft herinnert Van Tuyl zich nog
goed. Van Tuyl: “Ik kocht hem als tweeënhalf
jarige op de tweede bezichtiging. Ik vond het
meteen een mooi paard, dat perfect in elkaar zat
en heel harmonisch gebouwd was. Veel
mensen vonden hem te klein, maar door dat
honderd keer te zeggen, wordt hij nog niet
groter! Hij kon ontzettend goed lopen, zowel
voor als achter marcheerde hij geweldig. Daarnaast had hij een gouden karakter. Hij deed
alles wat van hem gevraagd werd. Coby heeft
veel met hem gewonnen, hij kon geweldig gaan
onder het zadel. Ik heb veel hengsten gehad,
maar hij was speciaal. Toen ik hem kocht, had
ik nooit durven denken dat hij zo enorm goed
zou doorfokken. Het is aan de fokkers te
danken dat hij ook nu nog zo’n goede naam
heeft in de merrielijn; zij hebben ingezien dat
hij goed fokte en hebben hem gebruikt!”
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De combinatie tussen Jazz en Ulft is een gouden, zo
bewijst onder andere Wereldbekerwinnaar en Europees
kampioen Parzival (Jazz uit Fidora ster pref prest v.Ulft).

de paarden gebracht, zoals Nationaal
Veulenkampioen Vilena (Obelisk x Nimmerdor) die later werd aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek en in Denemarken
werd goedgekeurd. Pia’s halfzus Irma (v.Duc
de Normandie) kreeg van Troubadour het
ZZ-springpaard Alpha en van Candyboy de
aangewezen hengst Inspe-Utopia, die
Z-dressuur geklasseerd was. Dochter BonUtopia ster prestatie (v.Troubadour) was
eveneens Z-dressuur, en is de moeder van
een Z-springpaard van Burggraaf en een
Z-dressuurpaard van Belisar. Solide-Utopia
keur pref (v.Normand) is eveneens een
dochter van Irma. Zij kreeg van Le Mexicozoon Silvano een dochter: Aolide ster, die
een sterke lijn van springpaarden opzette.
Florence ASK (Voltaire uit Aolide) bijvoorbeeld sprong Grand Prix onder Lone
Kroman. Florence gaf haar springcapaciteiten door aan Jente ster prestatie sport-(dres)
sport-(spr) (v.Damiro), die eveneens op het
hoogste niveau sprong. Zij deed dat onder
Jaime Guerra Piedra. Ook Jente kreeg goed
presterende kinderen. Ricardo (v.Heartbreaker) sprong Grand Prix onder Aniek Poels en
haar dochter Nike keur sport-(spr) (v.Larome)
sprong nationaal. Nike imponeert eveneens
met haar nafok: ze kreeg slechts drie dochters waarvan één het elitepredikaat draagt,
en de beide anderen internationaal springen.
Dit zijn Solide sport-(spr) (v.Voltaire) van
Aniek Poels en Trix sport-(spr) (v.Kalypso)
van Meshari Al Harby.

Ulft-bloed in fokkerij
Zoals de combinatie van Ulft’s vader Le Mexico met halfbloedmerries een schot in de roos is
gebleken, zo geldt dit ook voor stempelhengst Jazz in combinatie met onze hoofdrolspeler. In de
hedendaagse fokkerij is het bloed van Ulft nog in overvloed aanwezig in de beschikbare hengsten,
veelal in combinatie met Jazz. Zo zijn zowel Vivaldi als Zhivago geboren uit de combinatie Krack C x
Jazz x Ulft. Andere beschikbare hengsten met Jazz x Ulft in de tweede- en derde generatie zijn
Zuidenwind (v.OO Seven), Don Tango (v.Contango), Charmeur (v.Florencio), Cupido (v.Daddy Cool) en
Armani (v.United). Via zijn zoon Ferro is het bloed van Ulft ook ruim voorhanden: denk aan Ferro’s
zonen Negro (mv.Variant), Kennedy (mv.Saluut), Métall (mv.G.Ramiro Z) en Paddox (mv.Darwin).
Daarnaast is Ferro zelf ook beschikbaar via diepvriessperma. In de derde generatie van de moederlijn
vinden we Ulft terug in de hengsten Obelisk (Matador x Clavecimbel x Ulft), Westenwind (Flemmingh x
Contango x Ulft) en springhengst Hickstead (Hamlet x Ekstein x Ulft). De hengst Vivaldo voert het bloed van
Ulft in de vierde generatie via vader Polansky (Kostolany x Donnerhall x Ulft) en ook de hengsten Zizi Top
(Tango x Ferro x Officier), Cachet L (Jazz x Ferro x Nimmerdor), Desperado (Vivaldi x Havidoff x Ferro), Dark
Pleasure (Ufo x Jazz x Ferro), Dream Boy (Vivaldi x Ferro x Balzflug), Amazing Star (Flemmingh x Ferro x
Donnerhall), Astrix (Obelisk x Olivi x Fruhling), Uptown (Kennedy x Ubis x Joost), Bodyguard (Gribaldi x Negro
x Cocktail), Diëgo (Negro x Don Gregory x Ruinstein I), Aqiedo (Undigo x Metall x Darwin), Arlando (Paddox x
Mytens xx x Nurprimus), Chippendale (Lord Leatherdale x Negro x Landadel) en Bojengel (Uptown x Gribaldi
x Lector) zijn beschikbare hengsten met Ulft-bloed verder in hun pedigree. De vorig jaar erkende Uthopia
(Métall x Inspekteur x Ulft) van Carl Hester voert zijn bloed zowel via vaderskant als moederskant.

38

Fokkerijprestaties Ulft
Bij het KWPN werden zes zonen van Ulft
goedgekeurd voor de dekdienst. Dit waren
Boston (mv.Lucky Boy xx), Conveyer (mv.
Onyx), Dublin (mv.Lucky Boy xx), Dukaat
(mv.Farn), Fair Play (mv.Fresco) en de al
genoemde Ferro (mv.Farn). Een bekende
dochter is Carola Utopia keur preferent (uit
Warla Utopia ster preferent v.Duc de
Normandie), meervoudig UTV-merrie. Met
name in de dressuursport blonken de kinderen van Ulft uit. Op de Olympische Spelen
van Sydney in 2000 bijvoorbeeld, namen
twee van zijn zonen deel. Uiteraard was dit
Ferro onder Coby van Baalen, maar ook
Gullit (uit Vera keur pref v.Apple King xx,
fokker J.C.M. Derikx uit Veghel), die onder
Carl Hester de Britten vertegenwoordigde.
Grand Prix-paard Habibi (uit Wendelien keur
pref prest v.Onyx) won onder Marlies van
Baalen individueel- en teamgoud op het EK
Junioren in 1998. Andere voorbeelden van
Grand Prix- dressuurpaarden die Ulft als
vader hebben, zijn Joy (uit Velibor pref prest
v.Doruto, fokker C.E. Brederoo uit Loosbroek) en Baltimore (uit Laida keur v.Eufraat,
fokker A. de Kleine uit Oploo), beide van
Patricia Callaghan, Caesar (uit Vastrona keur
pref prest v.Lorenz, fokker G. Snoeks uit
Oss) van Heather Mason, Derris (uit Zibria
keur prest v.Naturel, fokker B. Reemers uit
Helmond) van Brad Cutshall, Dexico (Katinga keur pref prest v.Garant, fokker W. Mastwijk uit IJsselstein), Disney (stamboeknaam
Dulf, uit Nulita keur pref v.Enfant de Normandie, fokker H. van de Meulegraaf uit Best) en
Emerald (uit Lanny ster v.Formateur, fokker
W.J.J.M. van de Ven uit Berlicum). Hoewel
de verervingskracht van Ulft vooral in de
dressuurrichting lag, kwam er zo nu en dan
ook een goed springpaard van hem bovendrijven. Denk bijvoorbeeld aan het Grand
Prix-springpaard Fine Line (stamboeknaam
Hyppophae, uit Anja ster prest sport-(spr)
v.G.Ramiro Z, fokker L. Sneijers uit Beek en
Donk) van Jonathan Miller. De combinatie
nam onder andere deel aan de Wereldbekerfinale in Göteborg in 2001, en zij maakten
deel uit van het Canadese team in Calgary in
2000. Hiernaast heeft Ulft ook vele nationale
dressuur- én springpaarden gegeven.

Fan van Ulft-bloed
Zowel Ulft als zijn zoon Ferro werden een
periode van hun leven gereden door Coby
van Baalen. “Ulft was de eerste hengst die
ik onder het zadel kreeg.”, vertelt Coby.
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Dressuurstal Van Baalen schafte de bloedmooie NMK-merrie Davina DVB (Johnson uit Melvira elite sport-(dres)
v.Ulft) aan, die een fantastische IBOP doorliep met een totaal van 90 punten.

Dirk Caremans

Naast Ulft zelf, reed Coby van Baalen ook zijn zoon
Ferro op zeer succesvolle wijze. Het hoogtepunt in de
carriere was de zilveren teammedaille en de individuele vijfde plaats op de Olympische Spelen van
Sydney in 2000. Net als zijn vader Ulft en diens vader
Le Mexico, is ook Ferro een stempelhengst gebleken,
met grote invloed op de dressuurpaardenfokkerij.

“Hij was drie jaar en net goedgekeurd. Ik
woonde toen in de Bommelerwaard en
mocht altijd in de binnenmanege van Henk
van Tuyl rijden. Hij vroeg mij toen of ik Ulft
wilde gaan rijden en dat is natuurlijk een
droom die uitkomt op dat moment; een
goedgekeurde hengst rijden!” Coby reed
Ulft uiteindelijk drie of vier seizoenen,
alleen in de winter, zoals dat in de tijd van
natuurlijke dekkingen vaak ging. Sport en
fokkerij was lastiger te combineren dan
dat nu het geval is.
“Ulft werd aan het begin afgerekend op
zijn postuur. In die tijd had je nog ‘bestgaande’ rubrieken waar we vaak aan
meededen. Als we daar reden, dan zette
hij zijn achterhand aan en steeg gewoon
op! Iedereen vroeg toen: ‘Wat heb je met
dat paard gedaan?!’ Maar dat deed hij
zelf. Dat was echt uniek aan hem, die
kracht, die power. Om dat te voelen, dat is
heel bijzonder. Ik weet zeker dat als ik toen
de kennis had gehad die ik nu heb, hij met
zekerheid een Grand Prix-paard was
geworden”, vertelt Van Baalen. Coby was
in de tijd vóór Ulft al een verdienstelijk
amazone, maar heeft wel het gevoel veel
te danken te hebben aan de hengst.
“Dankzij Ulft heb ik me Nationaal in ‘the
picture’ kunnen rijden, hij heeft me meer
bekendheid gegeven.”
Sinds Ulft heeft Van Baalen nog meer ervaring opgedaan met paarden met Ulft-bloed,
waaronder uiteraard Ferro, de door haar
zus Marian Dorresteijn gefokte Habibi, die
onder dochter Marlies in 1998 de gouden

medaille op het EK voor Junioren won en
BMC Phoebe (Regazzoni x Ulft) die onder
Marlies Grand Prix loopt. “Wat de nakomelingen van Ulft gemeen hebben is dat ze
ergens anders nog beter zijn dan thuis.
Vooral als ze jong zijn, zijn ze misschien wat
sterk in de hand, dat komt mede door die
kracht van achter. Daarnaast hebben ze
heel veel looplust en zijn ze supereerlijk”,
weet Coby. Dressuurstal Van Baalen is in
bezit van Davina DVB, een dochter van
Johnson uit een Ulft-moeder. Deze bloedmooie merrie eindigde op de Nationale
Merriekeuring in 2011 op de zevende plaats
en doorliep daarna de IBOP zonder moeite.
Met een 8,5 op de stap, een 9,5 op de draf,
een 9 op de galop, souplesse, houding &
balans, rijd- en bewerkbaarheid en aanleg
als dressuurpaard mag dit een monsterscore worden genoemd.

Le Mexico
De vader van Ulft is Le Mexico, een uit
Frankrijk geïmporteerde hengst. Al sinds
eind negentiende eeuw werden regelmatig
hengsten uit dit fokgebied geïmporteerd. De
in 1970 geboren voshengst was wat dat
betreft één van de velen, maar is wel één
van de meest invloedrijke van deze hengsten gebleken. Le Mexico’s vader, Mexico
heeft veel sportpaarden afgeleverd in Frankrijk en is een zoon van de volbloed Furioso
xx. Furioso xx was in zijn tijd misschien wel
hofleverancier van springkampioenen:
Olympisch Kampioen Lutteur-B (Tokio 1964)
en Wereldkampioen Pomone-B (1966) zijn
hier slechts voorbeelden van.
Le Mexico was een grote, wat fors
gebouwde hengst zoals vele Selle Français’ destijds.
In 1974 doorliep Le Mexico het verrichtingsonderzoek, toen nog in Sleen, zeer
succesvol. Voor het vrij springen kreeg de
hengst een 10, voor het springen onder
de man een 9,5. Hij scoorde niet lager
dan een 8 en eindigde in zijn groep als
beste. Bijna werd de hengst later echter
uit de fokkerij gehaald, omdat zijn collectie nakomelingen niet direct overtuigde.
Ze waren wat eenvoudig van type maar
goed ontwikkeld. Met name het beenwerk
had edeler gekund, zo beschrijft het
afstammelingenrapport. Ze misten ‘het
gouden draadje’. Toch werd besloten de
hengst te handhaven, aangezien ook
werd opgemerkt dat de hengst bij merries
met meer bloed goed werk deed. Johan
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Naast Ferro was op de Olympische Spelen in Sydney nog een zoon van Ulft
aanwezig. Gullit (foto, mv.Apple King xx) werd daar gereden door Carl Hester, die
momenteel met zijn Uthopia (v.Métall) geldt als medaillekandidaat op de Spelen in
Londen. Uthopia voert van zowel vaders- als moederszijde Ulft-bloed.

Venderbosch, eigenaar van Le Mexico,
had destijds ook de hengsten Amor en
Pericles xx op zijn station ter dekking en
juist dat bleken gouden combinaties. Le
Mexico werd door Nick Skelton en later
door Paulo Stewart uitgebracht, wat
onder andere uitmondde in een vierde
plaats in de World Cup-wedstrijd van
1988 in Belo Horizonte.
Meerdere nakomelingen van de bij het
KWPN keur verklaarde Le Mexico uit halfbloedmoeders van bijvoorbeeld Pericles
xx zijn van grote waarde geweest in de
sport en fokkerij. Dit met als grootste
voorbeeld uiteraard het onderwerp van dit
verhaal: Ulft. Ook Arbitage, die door de
Amerikaan Rodney Jenkins op het hoogste niveau werd uitgebracht, is hier een
voorbeeld van. In combinatie met de vaak
rassige en over uitstraling beschikkende
Amor-dochters verrichte Le Mexico eveneens goed werk: onder andere de talentvolle KWPN-goedgekeurde Silvano is een
product uit deze combinatie. Silvano werd
in de World Cup uitgebracht door de Italiaan Giorgio Nuti. Een blessure maakte een
vroegtijdig einde aan de sportcarrière van
de hengst. Via moederszijde is Silvano
echter van grote invloed op de fokkerij, als
moedersvader van de hengsten Democraat, Glennridge en Heartbreaker.

Huub van Helvoirt onderkende al vroeg de kracht van Ulft en gebruikte hem veel. Zo is
zijn stammoeder Endy een dochter van Ulft. Zij bracht onder andere het Grand Prixdressuurpaard Karmijn (v.Damiro) en NMK-kampioene Andy (v.Jazz) (foto). Daarnaast is
zij de grootmoeder van de KWPN-hengsten Zhivago (v.Krack C), Zuidenwind
(v.OO Seven) en Charmeur (v.Florencio).

Koning Ferro
De bekendste zoon van Ulft is zonder twijfel zijn al genoemde zoon Ferro (uit Brenda
ster pref prest v.Farn, fokker H.J. Gerrits uit
Ledeacker). Deze gitzwarte hengst werd
met groot succes ingezet in de sport. Coby
van Baalen: “Ferro stond bij Hengstenhouderij Van Manen uit Ede, met wie wij de
hengst Inspekteur (v.Darwin, red.) samen in
eigendom hadden. Gemma van Manen
vroeg me toen een keer of ik Ferro
misschien wilde gaan rijden. Dat was
natuurlijk een mooie kans. Ferro was een
prachtig paard maar hij was toen niet in
rijconditie. Toch voelde ik meteen die
kracht, en ik wist dat het een topper zou
worden. Ferro was royaler dan Ulft, een
echte koning. De uitdaging was om met
Johan Hinnemann de draf te verbeteren en
die kracht om te zetten naar een gedragen
beweging.” En dat lukte. Het hoogtepunt
van de combinatie was de individuele vijfde
plaats op de Olympische Spelen van
Sydney in 2000, waar ook een zilveren
teammedaille werd gewonnen. Net als
grootvader Le Mexico en Ulft zelf, beschikt
ook Ferro over een sterke verervingskracht.
Zijn kinderen staan bekend om het sterke
achterbeengebruik en de goede galop.
Alleen al acht rechtstreekse zonen van
Ferro werden bij het KWPN goedgekeurd:

Kennedy, Metall, Negro, Osmium, Paddox,
Pyriet, Rhodium en Rousseau. Een veelvoud aan kleinzonen verdiende eveneens
het dekbrevet bij het KWPN, waaronder
Ampère (v.Rousseau), Painted Black
(v.Gribaldi) en Amazing Star (v.Flemmingh).
Naast de al genoemde nakomelingen van
Ferro in de topsport zijn er nog velen actief
(geweest) op het hoogste niveau. Voorbeelden zijn Jarwo (uit Carmen keur pref prest
v.Statuar, fokker M. Derks uit Sambeek) van
Antoinette Falandt, Lorenzo (uit Havanna
sport-(spr) v.Wolfgang, fokker K. van den
Heuvel uit St. Michielsgestel) van Wayne
Channon, en Ferero (stamboeknaam Rivaldi, uit Loulou keur pref v.Wellington, fokker
J.A.M. van Deurzen uit Nuenen) van Chantal Wigan. Maar ook moeten we de nieuwe
talenten van Edward Gal en Anky van
Grunsven in dit lijstje niet vergeten. Naar
verwachting zullen zij de komende tijd met
respectievelijk Glock’s Undercover (uit
Mimosavrouwe keur pref prest v.Donnerhall, fokker M. Hendriksen-De Rijk uit
Lunteren) en IPS Upido (uit Iphyn ster
sport-(dres) v.Amethist, fokker C. ter Laak
uit Heelsum) een gooi doen naar deelname
aan de Olympische Spelen in Londen. Op
basis van de goede resultaten in sport en
fokkerij kreeg Ferro in 2004 het predikaat preferent toegewezen.
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