erkende hengsten

• tekst : Karin Karlas
• foto’s : Jacob Melissen en Dirk Caremans

De lange weg van Andiamo
Gertjan van Olst: “Nu weet ik wat een ‘echte’ is!”
Als driejarige kon Andiamo het verrichtingsonderzoek wegens een ongeluk niet afmaken. Na een lang herstel
werd hij als zevenjarige alsnog goedgekeurd. Nadat er geen collectie veulens werd getoond, raakte hij deze
status weer kwijt. De afgelopen jaren zijn opvallend veel van zijn kinderen doorgebroken in de internationale
sport, waarna hij in januari werd erkend bij het KWPN. Tijdens de hengstenkeuring ontbrak hij dan ook niet

Jacob Melissen

Jacob Melissen

tijdens de parade van bewezen verervers, deze springpaardenmaker bij uitstek.

“Dit paard heeft zoveel meegemaakt, maar heeft zich altijd overal doorheen gevochten. De rode draad door zijn leven is wel dat het echt altijd een springfenomeen is
geweest”, vertelt Gerjan van Olst over Andiamo, die hij jarenlang in bezit had. Momenteel breken er talloze kinderen van deze hengst door in de sport.
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Jacob Melissen

Pieter Kersten

Animo en Andiamo’s fokker, Morten Aasen, kwamen aan de start tijdens de Olympische Spelen van Barcelona. In
de fokkerij onderscheidt de hengst zich met onder andere zijn internationaal presterende kinderen Robin Hood
W, Billy Orange, Clear round then Party, Parabel, Pessoa en Puhr.

Andiamo’s vaderlijn zit vol prestaties. Zijn
vader Animo heeft zelf onder de Noor
Morten Aasen verschillende grote
successen behaald. Zij kwamen aan de
start op de Olympische Spelen van
Barcelona in 1992. Deze Morten is ook de
fokker van Andiamo en gezien zijn
successen met Animo zal de keuze voor
zijn toppaard als vader wel niet op toeval
berusten. Een van Animo’s bekendste
kinderen in de sport is momenteel de
onder Ben Maher excellerende Robin
Hood W, individueel 15e tijdens de laatste
wereldbeker en vaste waarde voor het
Britse team. Ook Animo’s kinderen Billy
Orange, Clear round then Party, Parabel,
Pessoa en Puhr zullen een bel doen
rinkelen. Dankzij de resultaten van zijn
kinderen neemt Animo dit jaar de achtste

plaats in op de WBFSH-ranking voor
springpaardenverervers.
Bij het KWPN werden, naast de hoofdrolspeler van dit verhaal Andiamo, Animo’s
zoons Placido, Monaco, Regino en
Revenge W goedgekeurd.
In Almé heeft Animo een zeer beroemde
vader. Ook hij sprong zelf internationaal
en zonen als Jalisco B, deelnemer aan de
Olympische Spelen van Seoul in 1988, en
Galoubet A, winnaar van verschillende
Grote Prijzen in 1979 en 1980 te Wiesbaden, Londen, Fontainebleau en Washington, hebben hem in de fokkerij onsterfelijk
gemaakt.
Niet alleen Andiamo, Animo en Almé
sprongen internationaal, ook de vader
van Almé, Ibrahim, bereikte dit niveau. Zo
vinden we ongekend veel sport in de

Inmiddels is Pieter Kersten lid van de hengstenkeuringscommissie, maar toentertijd reed
hij de hengsten in het verrichtingsonderzoek.
Zo ook Andiamo. “Het opvallende aan hem
was dat hij met heel veel schoft sprong en
met veel lichaamsgebruik, hij sprong goed
naar de ruiter toe. Een heel opvallend paard
om te rijden”, aldus Pieter. Hij vertelt verder:
“Zijn nafok is heel goed meegevallen, zeker
wat betreft de springkwaliteiten. Ze zijn niet
altijd even gemakkelijk te rijden, dat hebben
ze niet van een vreemde.” Hierbij doelt
Kersten op vader en grootvader Animo en
Almé, die erom bekend staat paarden te
geven die wat eisen stellen aan de ruiter. “Het
zijn paarden die over veel vermogen en
lichaamsgebruik beschikken. In het begin, als
ze jong zijn, springen ze vaak met een wat
lang voorbeen, maar wel laten ze dan al
kwaliteit zien. Ook willen ze erg voorzichtig
zijn en bij dat soort paarden komt het met dat
voorbeen meestal vanzelf goed. Voorzichtige
paarden zijn paarden die kunnen leren.”
Pieter ziet de kwaliteit in de pedigree van
Andiamo. “Andiamo heeft toch een beetje
apart bloed en dat geeft hij ook door. Die
scheut Anglo-Arabisch bloed geeft dat beetje
‘bloed’ dat je extra moet hebben. Daardoor
zijn ze niet altijd makkelijk, en hebben ze wel
echt een ruiter nodig, vooral in het begin.
Later, als je zo’n paard voor je gewonnen hebt,
kun je er ver mee komen.” Vooral het laatste
jaar komen er uit de U-jaargang van Andiamo
vele goede sportpaarden tevoorschijn. “Het is
opvallend dat je nu in de breedte zo links en
rechts kinderen van Andiamo de kop op ziet
steken. Het zijn misschien paarden die als
jong paard niet meteen opvallen, ze hebben
een paar jaar nodig om te ontwikkelen, afgericht en geschoold te worden. Nu blijkt dus
ook dat zijn kinderen toch doorstromen en de
ruiters ermee weg komen. Dat als ze er
moeten zijn, ze er ook zijn.” Net als Gertjan
van Olst is Pieter van mening dat nazaten van
Andiamo niet direct paarden zijn die voorop
lopen op de keuring. Hij vertelt: “Andiamo
moet het toch hebben van de sport. Qua
model geeft hij meestal niet meteen een
keuringspaard. Veel hengsten staan meteen
hoog in de indexen na een of twee jaargangen
op de keuring en in de EPTM, maar het opvallende aan Andiamo is dat hij zijn hoge index te
danken heeft aan de prestaties van zijn
kinderen in de ring!”
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Anglo-Arabische lijnen gecombineerd met
de lijn van springcrack Animo. “Andiamo
is toen naar Nederland gekomen, waar ik
hem heb klaargemaakt voor de keuring.
Vanaf de eerste keer dat hij sprong was
het een openbaring, hij heeft nog nooit
een slechte sprong gemaakt.”

Arie Hamoen
Voorzitter van de hengstenkeuringscommissie
Arie Hamoen: “Het sterpercentage van Andiamo
is 31%. Voor exterieur en beweging scoort hij
met respectievelijk 100 en 97 gewoon. Voor het
vrijspringen echter scoort hij goed met 110. De
springindex van Andiamo is met 160 en een
betrouwbaarheid van 89% hoog.
Andiamo fokt voldoende groot met +1,86 cm.
Opvallende kenmerken van zijn kinderen zijn
het goede rechthoeksmodel, de arm bespierde
hals, het rechte kruis, het zware beenwerk en
de ruime stap en uiteraard de zeer goede
springgegevens.”

Lange weg
In eerste instantie werd Andiamo bij het
NRPS voorgebracht en goedgekeurd.
Vervolgens werd hij voorgebracht bij het
KWPN, waar hij ook werd gekeurd. Toentertijd bestond het wachtsysteem nog,
waarbij hengsten slechts drie weken het
verrichtingsonderzoek hoefden te lopen

en een dekbeperking van 50 merries
meekregen. Vervolgens werden dan de
nakomelingen als veulen en als driejarige
bekeken, voordat de hengst definitief kon
worden goedgekeurd.
“Ik was zo gek met deze hengst, dat ik
hem graag thuis wilde houden. Daarom
koos ik in eerste instantie voor dit
systeem. In Ermelo deed hij het fantastisch, ik heb nog rapportages liggen uit
die tijd en die zijn super”, vertelt Gertjan.
“Helaas heb ik me laten ompraten om
Andiamo toch het hele onderzoek te laten
lopen, omdat ze zo gek van hem waren.”
De hengst kon zijn onderzoek niet afmaken. “Een week later kreeg ik telefoon. Hij

vaderlijn van Andiamo. Ibrahim heeft een
grote rol gespeeld bij het opzetten van de
warmbloedfokkerij in België. Naast paarden uit Nederland, werden ook Franse en
Hannoveraanse paarden ingezet om een
fokkerij op te bouwen. Zo ook werden
vooral zonen van Ibrahim uit Frankrijk
geëxporteerd.
Tegenwoordig vinden we hem terug in
veel van onze paarden. Hij is ook de
grootvader van Calvados (v.Uriel) en hij
wordt dubbel vertegenwoordigd in de
pedigree van topspringpaard Flipper
d’Elle (v.Double Espoir). Ibrahim is niet
alleen de vader van Double Espoir, ook
via moedersvader Jalisco B (v.Almé)
vinden we zijn bloed.

De Anglo-Arabische Taj Mahal (v.Garitchou x) is de moeder van Andiamo. Gertjan van Olst, die Andiamo jarenlang in
bezit had vertelt: “Deze merrie is door
Andiamo’s fokker Morten Aasen in eerste
instantie aangekocht voor zijn vrouw, niet
voor de professionele sport. Het was een
mooie, kwaliteitsvolle merrie van 1.65m
die goed kon springen.”
“Ik kocht Andiamo als jaarling bij Morten.
Hij was toen erg rauw en niet de mooiste,
maar met name de bloedvoering aan
moederskant sprak me erg aan. Ik ben
altijd al gek geweest van de AngloArabier, vanwege de veredeling en de
hardheid die zij kunnen brengen. Nithard
x komt bijvoorbeeld uit een zeer vooraanstaande springlijn bij dit stamboek en de
lijn van Garitchou x is de tweede belangrijke lijn.” In Andiamo (Animo x Gartichou
x x Nithard x) worden deze belangrijkste
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Jacob Melissen

Anglo-arabisch bloed

Een van de opvallendste dochters van Andiamo is Vicky Gold (mv.Lux) die in de merrietest maar liefst een 9 op
vermogen scoorde en later elfde werd bij de vijfjarigen in de VION-Cup.
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Erkenning
Via de hengstencompetitie en de hengstenkeuring stroomde Andiamo toch weer

Dirk Caremans

was achterover geklapt op de straat op
weg naar de stapmolen en was naar
Utrecht afgevoerd. Vier doornuitsteeksels
in zijn schoft waren gebroken en een vijfde was compleet doormidden gesplitst.
Op dat moment stort je wereld in. Omdat
ik inmiddels had gekozen voor het volledige onderzoek, kon hij niet terug het
wachtsysteem in en was het voor dat
moment over en uit.” Zijn goedkeuring bij
het KWPN liet dus nog even op zich
wachten. Wel kon de hengst onder zijn
goedkeuring bij het NRPS vast aan het
dekken. Gertjan: “Hij kon niet op de bok
springen, daarom deden we dit altijd in
de box.” Het herstel van de zware val
verliep moeizaam. “Het is een hele lange
weg geweest en het jaar na de val zijn we
niet meer aan rijden toegekomen. Als
vierjarige hebben we hem weer naar
Morten gebracht, die de hengst nog half
in bezit had”, aldus Gertjan. “Morten
heeft ongelooflijk veel geduld met hem
gehad en heeft een jaar met hem door de
heuvels gereden om hem aan te laten
sterken. Hij was zo getalenteerd dat we
echt ons verstand op nul en de blik op
oneindig hebben gezet. Van lieverlee
rolde het de goede kant op. Omdat
Morten toch zijn twijfels bleef houden,
heb ik na dat jaar ook zijn helft overgenomen.” Nog steeds draagt Andiamo de
littekens van zijn val. Gertjan vertelt dat
zijn schoft nog steeds een deuk vertoont.
“Na zijn val is hij ook altijd wat onrustig in
hoofd en hals gebleven. Zo moest je hem
aan een los touwtje laden en er niet
teveel aan zitten.”

Alarm (mv.Larno) was reservekampioen tijdens de IAN Trofee voor zevenjarigen in 2004 onder Vincent Voorn.

het hengstenselectiesysteem van het
KWPN in. In eerste instantie werd de
hengst niet aangewezen, maar de
herkeuringscommissie zag wel wat in de
hengst, die voor de tweede maal in zijn
leven drie weken naar het verrichtingsonderzoek ging, waarna hij zonder problemen werd goedgekeurd in het voorjaar
van zijn zevende levensjaar.
“Een jaar later verkocht ik de hengst voor
de helft aan Leon Melchior van Stoeterij
Zangersheide en nog een jaar later kocht
hij hem helemaal. Deze verkoop is wel
onder bepaalde voorwaarden gedaan, zo

De Anglo-Arabier
Een Anglo-Arabier is een kruising tussen een Engels volbloed en een volbloed Arabier, of een kruising
tussen de producten uit dit soort combinaties. Al sinds 1836 is er een gericht fokprogramma voor dit ras,
gestart in Frankrijk met twee Arabische hengsten en drie volbloedmerries. Om te worden ingeschreven
in het Franse stamboek moet een Anglo-Arabier tenminste 25% Arabisch bloed voeren, voor het Engelse
stamboek geldt een percentage van 12,5%. Deze paarden zijn te herkennen aan de enkele ‘x’ achter de
naam in de pedigree. Hardheid en uithoudingsvermogen zijn kenmerken van dit ras. Ook in de pedigrees
van vele sportpaarden vinden we iets terug van dit ras met zijn rijke historie. Jus de Pomme heeft, net
als Andiamo, de Anglo-Arabische Garitchou x als grootvader. De internationaal geklasseerde en KWPNgoedgekeurde hengst Calypso heeft Hadj x als vader, eveneens een Anglo-Arabier. Andere voorbeelden
van bekende paarden met Anglo-Arabisch bloed zijn Quick Star (mv.Nithard x), Idem du Roc (v.Deux du
Coeur x) en de KWPN-goedgekeurde Enrico (v.Fast x x Pancho II x).

dek ik nog steeds met diepvriessperma
van Andiamo zoals toen is afgesproken.”
Voor het KWPN moest een collectie
veulens worden getoond, maar dit is
nooit gebeurd. “Melchior koos ervoor om
dit niet te doen, waardoor Andiamo zijn
goedgekeurde status niet behield. In
januari van dit jaar heeft hij de erkenning
gekregen”, vertelt Gertjan.

Sportcarrière
Henk van den Broek heeft de hengst in
de tijd dat Gertjan van Olst eigenaar was
altijd uitgebracht, tot 1.30m-niveau. “Het
was een ongelooflijk paard dat met veel
afdruk sprong en een onbegrensd vermogen had. Andiamo had altijd veel werklust
en ongelooflijk veel kwaliteit. Hij kon wat
rennerig zijn naar de sprong aan het
begin, maar had dan in de afzet weer de
rust om toch een mooie sprong te maken.
Dat zie ik ook terug in zijn kinderen.
Thuis, in het dressuurwerk, was hij altijd
heel gemoedelijk en makkelijk, maar op
concours toonde hij toch wel zijn bloed.”
Bij Zangersheide is Andiamo een tijdje
uitgebracht door Jos Lansink, tot hij een
peesblessure kreeg. Toen verkocht de
Stoeterij de hengst aan de Belg De SloveIDS05 • 11 maart 2010
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Internationale
springpaarden

Dirk Caremans

Puissance (mv.Emilion) Fokker J.Coolen,
Kelpen
Picasso Z (mv.Voltaire) Fokker: L. Deckers, Ell
en H. Maljaars, Vrouwenpolder
Pronikki (mv.Voltaire) Fokker: J. Halfman,
Hengelo
Pitareusa (mv.Legaat) Fokker: F.C.A. Aarts,
Tilburg
Ponetto (mv.Zeoliet) Fokker: P.R.M. Nelissen,
Kronenberg
Paviere (mv.Hugo) Fokker: F.A. van de Lee,
Drunen, G.J. van Olst, Den Hout en H. de Wit,
Drunen
Pistache (mv.Kimball) Fokker: C.M.P.A. van
Veldhoven, Westerhoven
Tosca (mv.Tolbert) Fokker: Fr. C. Kroot,
Haghorst
Turbo (mv.Polydox) Fokker: Hans Dings BV,
Heeze
T (mv.Voltaire) Fokker: A.E. Langens, Loosbroek
Ulot (mv.Iroko) Fokker: A.C.M. Loos, Oud
Gastel
Undiamo (mv.Burggraaf) Fokker: A. NoordhofNieborg, Kropswolde
Ulex (mv.Swap xx) Fokker: J.B. Veldhuis,
Haaksbergen
Urich D (mv.Bernstein) Fokker: M.J.E. van Dijk,
Velp
Ursela (mv.Amethist) Fokker: M. Berkmortel,
Helmond
Utah (mv.Jus de Pommes) Fokker: H.K. van
Doorn, Lunteren
Umatine (mv.Voltaire) Fokker: G. Zielman,
Dalfsen
Untouchable (mv.Lux) Fokker: H.K. van Doorn,
Lunteren
Up to Date (mv.Libero H) Fokker: J. van Kooten
Veehandel, Montfoort
Undercover (mv.Jasper) Fokker: N.J.M. Geelen,
Hunsel

Een van de eerste internationaal doorgebroken kinderen van Andiamo is Pitareusa (mv.Legaat), die haar carrière
onder Eric van der Vleuten begon en momenteel overwinningen boekt onder Yann Candele.

Opvallendste
merrietesten
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Jacob Melissen

Vicky Gold (mv.Lux) alle springonderdelen een
8,9 op vermogen (11e vijfjarigen VION 2007)
Fokker: H.E.B. de Man, Standdaarbuiten
Porella (mv.Recruut) 9 vermogen, 8,5 techniek
en geschiktheid als springpaard, 8 afdruk.
Fokker: J.A. Wolfkamp, Marienheem

David Quigley en zijn Ulot (mv.Iroko) waren vertegenwoordigers van het Ierse team vorig jaar in Lissabon. Ook
behaalden ze hoge klasseringen in Saint Lo, Birmingham en Dublin.
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re, die de hengst weer goed kreeg.
Vervolgens zijn onder andere de recent
overleden Jean Claude Vangeenberghe
en Christophe Cleeren nog zeer succesvol geweest met Andiamo in de Grand
Prix. Onder Vangeenberghe liep hij onder
andere bovenaan mee tijdens de wereldbeker in Milaan en in Brussel.
Gertjan: “Toen is hij vrij abrupt uit de
sport gehaald, en nu dekt hij alleen nog
natuurlijk. Hij wil niet meer op de bok. Het
is altijd al een gevoelig paard geweest,
het dekken met hem deed ik vroeger al
alleen, in alle rust. Wellicht dat hij een
keer een nare ervaring heeft gehad.”

Het afgelopen jaar schoten de internationaal presterende kinderen van Andiamo
als paddenstoelen uit de grond. Vooral
zijn bij het KWPN geregistreerde U-jaargang is momenteel bijzonder succesvol.
Niet minder dan tien nakomelingen uit dit
jaar zijn internationaal geklasseerd. Zo is
Ulot (mv.Iroko) onder David Quigley de
concoursvelden aan het veroveren en ook
Ultimo (mv.Dageraad) onder Jeroen
Dubbeldam doet het erg goed. De bekende Pitareusa (mv.Legaat) was een van de
eerste kinderen van Andiamo die doorbrak in de internationale sport.
Een aantal dochters viel op tijdens de
merrietesten. Vicky Gold (mv.Lux) kreeg
een 9 op vermogen, met op alle andere
springonderdelen achten. Als vijfjarige
werd zij elfde in de VION-Cup. Halfzus
Porella (mv.Recruut) scoorde eveneens
een 9 op vermogen, en een 8,5 op techniek en geschiktheid als sportpaard.
Gertjan: “De natuurlijke manier van springen van Andiamo is elektrisch, met
balans, de schoft omhoog, de neus naar
beneden, de kont eruit en met vermogen.
Hij springt echt uit het boekje. Het is op
en top een springpaard met een vechtersmentaliteit, die ook voorzichtig is, een
karakterpaard. Dat geeft hij ook door. Het
zijn geen paarden voor amateurs, maar
het zijn bovenal natuurlijke springpaarden.” De resultaten van zijn kinderen in
de sport zijn meer dan overtuigend, maar
wat betreft de keuringen is het iets lastiger om toppers te vinden.
“Qua model zijn het geen keuringspaarden en ook Andiamo zelf liep wat op de
voorhand met een nakomend achterbeen.
Zijn nafok heeft dit wel minder en op een

Jacob Melissen

Als paddenstoelen

Onder Jeroen Dubbeldam springt Ultimo (mv.Dageraad) in de nationale sport, nadat hij als zesjarige al vierde
werd in de VION-Cup.

mooie merrie maakt hij ook een mooi
paard. En bloed geeft hij altijd, je komt er
geen koude van tegen. Uit de meest
uiteenlopende combinaties weet hij nog
een springpaard te maken.” Een goedgekeurde zoon heeft de hengst bij het
KWPN nog niet. “Het valt niet mee een
complete hengst uit zijn nafok te vinden”,
vertelt Gertjan.

overal overheen, al was het maar een
tuinslang. Andiamo sprong de knopen
van je jas, zoals ze dat weleens zeggen,
en de gaten in de vloer. Als springpaardenman is het een wonderlijke ervaring
om een keer zo’n paard te hebben gehad,
dan weet je wat een ‘echte’ is!”

Bijzonder
Voor Gertjan zal Andiamo altijd een
bijzonder paard blijven. “Dat paard heeft
zo ongelooflijk veel meegemaakt in zijn
leven. Als vijfjarige heeft hij ook nog een
soort allergie gehad voor een antibioticakuur, waarbij het toen echt kantje
boord is geweest. Hij heeft zich altijd
overal doorheen gevochten. Het verhaal
van Andiamo is echt een zeldzame
‘story’, maar de rode lijn is wel dat het
echt altijd een springfenomeen is
geweest. Als driejarige in Den Bosch
stond ik in het midden van de arena en hij
sprong elke keer beter. Het publiek begon
te klappen en te fluiten en ik kreeg er
gewoon een rode kop van. Iedereen
dacht dat hij geprepareerd was, maar ik
heb hem echt moeten leren normaal over
een balkje te stappen. Hij sprong altijd

VION-Cup
Ultimo (mv.Dageraad) 4e bij zesjarigen 2007
Fokker: H. van Enckevort, Sevenum
Umatine (mv.Voltaire) 16e bij zesjarigen 2007,
later ISP Fokker: G. Zielman, Dalfsen
Toscane /Tosca (mv.Tolbert) 7e zevenjaigen
2007 Fokker: Fr. C. Kroot, Haghorst
Turbo (mv.Polydox) 3e zesjarigen 2006, 2e
vijfjarigen 2005 Fokker: Hans Dings BV, Heeze
Alarm (mv.Larno) 2e zevenjarigen 2004
Asterix (mv.Voltaire) 5e vierjarigen 2001
Picasso Z (mv.Voltaire) 12e vierjarigen 2001
Fokker: L. Deckers, Ell en H. Maljaars, Vrouwenpolder
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