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20 jaar oud en nog in uitstekende conditie: Guidam.
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Topvererver Guidam
weer even terug in Nederland

Geboren in Frankrijk, verkocht naar Nederland, daarna naar Ierland en vervolgens weer tijdelijk terug in Nederland.
Guidam heeft al heel wat van de wereld gezien. 20 jaar is hij inmiddels maar nog steeds in uitstekende conditie.
De voshengst heeft al ruimschoots bewezen een topvererver te zijn.

Guidam heeft bijna 40 nakomelingen
die springen vanaf het 1.30 tot Grand
Prix-niveau.
In 2005 eindigden drie van zijn zonen,
Luidam, Authentic en Armani in de Grote
Prijs van Aken bij de beste 18. Ninja la
Silla deed daar ook mee maar wist er
nog niet uit te springen. Dat lukte recent
wel in Mexico. Daar zette de dappere
ruin eerst de wereldbekerwedstrijd en
daarna de Grote Prijs van Monterrey
op naam. ‘Coming star’ is onder meer
Pristanna, een tienjarige ster- sportmerrie
uit Concorde-dochter Gristanna ster van
fokker Loeffen uit Balgoy. Zij eindigde
onder Daniël Deusser in de Grote Prijs
van CSI Lummen als beste KWPN-er
op de derde plaats en in Wellington
mocht ze aansluiten als vijfde. Recent
bezette ze in de prestigieuze Grote Prijs
van La Coruna de vierde plaats. Naast
springtoppers heeft Guidam inmiddels
ook een aantal goedgekeurde zonen
waaronder Luidam en Madison voor
het KWPN. Maar ook vele andere stambomen zetten zijn zonen in. Op de eerste
bezichtiging onlangs in Ermelo zijn weer
diverse zonen doorverwezen naar Den
Bosch voor de tweede ronde van de
Hengstenkeuring.

De beste van drie
De geschiedenis van dit vaderpaard is
alom bekend. Guidam werd op 3 juni
1988 geboren onder de naam Adagio
IV bij Jaques Linguanotto in het Franse
plaatsje Arnay le Duc. Zijn fokker is inmiddels 68 jaar maar kan zich het veulen
nog goed herinneren: “Het was vanaf
het begin een goedgebouwd veulen. En
de galop was meteen heel sterk. Draven
deed hij bijna niet maar hij galoppeerde

als een gummiballetje. Als ik in de wei
liep viel hij me altijd op. Ik heb Adagio
op jonge leeftijd verkocht maar ik ben
hem wel altijd blijven volgen en heb hem
nooit echt uit het oog verloren. Wat ik mij
verder nog van dit veulen herinner was
dat hij zo vrolijk en vriendelijk was, daarin
leek hij beslist op zijn moeder.”
Guidam’s moeder was de amper 1.60m
metende Fougere (v.Venutard SF) en
zijn vader Quidam de Revel. Deze Selle
Francais-hengst begon net overal op
te vallen. Jan Greve ging destijds in
Frankrijk op zoek naar zonen uit de begin
jaargang van Quidam: “In de wandelgangen werd er volop gepraat over Quidam.
Ik had hem zien springen, dat kon hij
apart, en in zijn afstamming kwam alleen
maar bewezen springbloed voor. Een
goede kennis wist drie jonge hengsten te
staan. Eén was er niet te koop, één was
er niet goed genoeg en nummer drie was
Guidam. Hij paste me en ik kocht hem.”
Guidam bracht de eerste jaren van zijn
leven door in Frankrijk, maar in de nazomer van 1990 kwam hij als tweejarige
naar Haaksbergen. Hij maakte daar geen
goede start. Na zijn aankomst in Nederland werd de ‘Fransman’ in een groep
met andere jonge hengsten geplaatst,
maar deze accepteerden de nieuweling
niet. Zij achtervolgden hem en in paniek probeerde hij te ontsnappen door
over de hoge omheining te springen. Dit
mislukte, hij bleef hangen en daardoor
liep hij een vervelende blessure aan zijn
achterbeen op. Het betreffende been is
altijd iets dikker gebleven, maar vormde
later voor de sportieve carrière van de
hengst gelukkig geen belemmering.
Guidam werd in Den Bosch aangewezen en hij mocht naar Ermelo voor het

verrichtingsonderzoek. Hier vielen onder
meer zijn ongecompliceerde, plezierige
karakter en enorme springvermogen
al positief op. Voor beide onderdelen
scoorde de hengst zelfs een negen. Guidam werd probleemloos goedgekeurd.
Dit deed nogal wat stof opwaaien. Zijn
voorstanders zagen in hem een opvallende atleet die uitstekend zou passen bij de
Nederlandse merries. Zijn talrijkere tegenstanders maakten bezwaar vanwege zijn
dubieuze afstamming en gingen daarmee
voorbij aan zijn kwaliteiten. Keurmeesters
en voorstanders hebben echter inmiddels
hun gelijk gekregen, want als vaderpaard
bleek Guidam van grote betekenis voor
het definitief op de kaart zetten van het
Nederlandse springpaard.

Bijna altijd nul
Springruiter Peter Geerink begon met de
opleiding van Guidam als jong springpaard. “Ik reed hem als vierjarige in de
hengstencompetitie. Als jong paard was
hij voorzichtig maar hij had veel erin.
Dat viel meteen op, zoveel vermogen als
hij had. Hij was ook makkelijk om mee
te werken, geen lastige hengst, hij had
gewoon een goed en eerlijk karakter.
In de hengstencompetitie kon hij goed
meekomen maar hij kreeg niet de hoogste
punten. Hij was wat groot en slungelig en
had daardoor gewoon wat meer tijd nodig
om sterker te worden.”
Geerink’s beleving klopte met die van
Greve: “In die beginperiode was Guidam
geen opvallende springer. Hij klapte er
nooit overheen met een meter lucht ertussen zoals sommige anderen, maar hij liep
wel bijna altijd nul. In zijn eerste jaar heeft
hij niet zoveel merries gedekt. Toen had
hij een geduchte concurrent aan de in
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Vererving
De fokkerij van Guidam kenmerkt zich
door de vererving van springkwaliteiten. In de exterieurvererving weet
Guidam geen stempel te drukken.
Belangrijk bij de keuze voor Guidam is
het model van de te gebruiken merrie.
Uit de fokwaarden exterieur komt naar
voren dat zijn nakomelingen vaak in het
vierkantsmodel staan met een horizontale halsrichting. Door zijn Franse origine zal deze laatste constatering geen
verrassing zijn. De kruisligging is sterk
hellend. Het achterbeen is steil wat
ook voor de kootstand geldt. De draf is
functioneel maar niet overduidelijk ruim
en krachtig. De galop daarentegen is
goed van ruimte en krachtig.
De kinderen van Guidam vallen bij het
vrij springen op door hun goede reflexen, zeer goede achterhandtechniek,
souplesse en vermogen.
Guidam heeft in totaal 1300 dekkingen
op zijn naam staan. Van de (tot oktober
2007) 49 aangeboden hengsten werden er zeven ster, elf mochten er naar
de tweede bezichtiging en uiteindelijk
werd Luidam erkend en Madison goedgekeurd voor de dekdienst.
De meest recente eerste bezichtiging
die onlangs plaatsvond in Ermelo
leverde nog vier zonen op die zich
op de KWPN hengstenkeuring in
Den Bosch mogen presenteren. Arie
Hamoen, voorzitter hengstenkeuringscommissie: “Doordat een groot
aantal nakomelingen van Guidam
goed presteert in de topsport, krijgt de
hengst betere merries aangeboden en
daarmee meer kansen in de fokkerij en
hengstenselectie dan eerder het geval
was. Wij hebben deze ronde vier patent
springende jonge Guidam’s kunnen
aanwijzen, het aanbod was met negen
zonen groter dan ooit.”
Van zijn 137 stamboekingeschreven
dochters zijn er 34 ster, acht keur en
twee preferent.
De oudste nakomelingen van Guidam in de sport zijn inmiddels tien
jaar en ouder en zij zorgen voor de
hoge sportindex van de hengst; een
fokwaarde springen van 155 met en
betrouwbaarheid van 92%.
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‘Coming star’ Pristanna (v.Guidam) bezette recentelijk met Daniël Deusser de vierde plaats in de prestigieuze
Grote Prijs van La Coruna.

hetzelfde jaar goedgekeurde Goodtimes
en mensen schrokken misschien toch terug voor zijn relatief onbekende moederlijn.” Uit de tweede jaargang van Guidam
werd Luidam geboren. Deze hengst werd
op latere leeftijd vanwege internationale
prestaties erkend bij het KWPN en is
onder Billy Twomey een van de paradepaarden van Ierland. In het derde jaar
fokte Jan Willem Greve van Guidam uit
de keur preferente prestatiemerrie Zwiggy
(v.Nimmerdor) de KWPN-goedgekeurde
hengst Madison. Toen begon de belangstelling langzaam maar zeker te groeien.
Uit 1995 stammen Authentic en Armani,
in Nederland gefokt onder respectievelijk
de namen Nimrod bij de gebroeders Henk
en Herman Morsink en Noblesse Oblige

van fokker Heerebeek. Om een goed
veulen van Guidam te krijgen hoefde
de merrie volgens paardenman Greve
maar aan één eis te voldoen: “Of het nu
een rijpaard- of tuigpaardmerrie was, de
merrie moest altijd een beetje scherp,
‘branderig’ zijn. Guidam was niet geschikt
voor luie, dikke merries. Hij fokte erg de
moeder na, in het type en de kleur, maar
gaf van zichzelf alle vermogen en elasticiteit mee. Hij was na Voltaire de beste!”
Na Geerink heeft Julian Kraay, destijds
stalruiter van De Watermolen, nog even
met Guidam gereden.

Erfelijk ongecompliceerd
Greve verruilde destijds de helft van Guidam voor de helft van een aparte twee-
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jarige Aram-zoon, een veiling-veulen van
Henk van Uitert. Deze tweejarige werd
een jaar later voorgesteld op de hengstenkeuring maar kreeg geen groen licht.
Hij werd daarna naar Amerika verkocht
als hunter. Maar Henk van Uitert bleef
wel gedeeld eigenaar van Guidam. Toen
hij onverwacht overleed namen zijn zoon
Jan van Uitert en destijds zijn echtgenote
Nancy Huijsmans alle paarden over van
de familie, inclusief Guidam. De hengst
verhuisde naar het zuiden, naar de africhtings-, handels- en pensionstal van Jan
en Nancy in Esbeek. Vooral de laatste
heeft altijd sterk in Guidam geloofd. “De
hengst was amper bij ons op stal toen
vanuit Zwolle het verzoek kwam of we
hem toch alsjeblieft mee wilden laten
springen voor ‘Best Stallion’. Het was
allemaal heel vlug gegaan en we hadden
op dat moment nog geen tijd gehad om
naar een ruiter voor hem te kijken. Dus
gingen we snel op zoek naar een gelegenheidsruiter. Dat werd Albert Voorn. Hij
had er van tevoren nooit opgezeten maar
stuurde Guidam simpel naar de derde
plaats. Toen zijn we op ons gemak gaan
zoeken naar een ruiter bij ons in de buurt
om Guidam verder op te leiden.”
Eric van der Vleuten charmeerde Nancy
en Jan het meest qua rijstijl. Deze vakman bouwde de training van Guidam
rustig op, sprong er een jaar later mee in
Zwolle en toen werd Guidam ‘Best Stallion’. Daarna maakte de combinatie hun
internationale debuut. Bij de Nederlandse
wedstrijden probeerde Nancy er altijd bij
te zijn, maar naar het buitenland ging ze
maar af en toe mee. In 1995 won Eric in
Mechelen het barrièrespringen en bracht
hij de hengst met succes uit in de 1.50men 1.60m-parcoursen. Maar het noodlot
sloeg toe toen Guidam zichzelf tijdens
een wedstrijd aansloeg. Het kapsel in de
kogel raakte daardoor ernstig beschadigd en het herstel eiste zo’n lange tijd
dat besloten werd de hengst terug te
trekken uit de sport. ‘De Vleut’ bewaart
goede herinneringen aan Guidam: “Ik
vond Guidam in eerste instantie geen
uitgesproken paard voor mezelf, ik ben
juist gek op bloedbeesten en dat was
deze hengst wat minder. Maar toen ik
Guidam probeerde, gaf hij toch zo’n fijn
gevoel dat ik de gok wel wilde wagen.
Het pakte goed uit. Een heel fijn paard
met een goed temperament, niet te heet

Eric van der Vleuten bracht Guidam met succes uit in 1.50m- en 1.60m-rubrieken voordat de hengst vanwege een
blessure uit de sport werd terug getrokken.
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Ninja la Silla (v.Guidam) vormt met Rolf-Göran Bengtsson een vaste waarde voor het Zweedse team en won
onlangs in Mexico eerst de wereldbekerwedstrijd en daarna de Grote Prijs van Monterrey.

en niet te koud. Hij had het karakter om
zware proeven te springen en was een
winnaar in de ring, die snel rond kon in
de barrage. In het parcours had hij een
heel fijne galop met veel balans. Hij kon
wel iets drammerig zijn in de mond, dat
was zijn Franse bloed. Van dit paard
heb ik vooral veel plezier gehad, hij was
ongecompliceerd en aanhankelijk. Ik had
echt een band met hem en dat gebeurt
lang niet bij alle paarden.”
Het voortijdige einde van de sportloopbaan van Guidam was natuurlijk een
enorme tegenvaller, maar zijn eigenaren
hadden er alle vertrouwen in dat hij het
als vaderpaard zou gaan maken. Tenslotte
had hij al behoorlijke staat van dienst in
de sport opgebouwd. Toch lieten vooral
de zuidelijke fokkers het afweten. Daarvan snapte Nancy niets: “Guidam heeft
zich volop in de sport bewezen en liep
alle zware proeven, maar uit deze regio
trok hij weinig klanten. Misschien dat de
fokkers zich toch lieten afschrikken door
de negatieve moederrapportage, maar
dat was niet eerlijk want die merrie was al
20 jaar toen Guidam werd goedgekeurd
voor de dekdienst. Hij verdiende gewoon
meer merries, het was echt een superfijn
dier. Na zijn blessure ben ik hem weer licht
gaan trainen en ik kon er zo een Z-dressuurproef mee rijden. Hij was ongecompli-
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ceerd, pakte alles zo aan en dat karakter
heeft hij ook doorgegeven aan zijn kinderen.” Nancy dekte haar merrie Olympica
(v.Lys de Darmen) uiteraard met Guidam
en daaruit werd Ninja la Silla geboren.
Deze won onder Giorgio Nuti de Grote
Prijs van Bagnaia en vormt nu met RolfGöran Bengtsson al geruime tijd een ijzersterke combinatie. Uit Olympica werd vijf
jaar geleden, opnieuw van Guidam, Watch
geboren. Zijn naam is geen verwijzing naar
de toekomst, maar die heeft hij gekregen,
omdat hij maar liefst zeven weken overtijd
was! Watch is als driejarige niet voorgebracht op de Hengstenkeuring. Nancy:
“Bij het KWPN zoeken ze grote hengsten,
in het rechthoeksmodel. Watch is net als
Ninja, niet al te groot, maar hij heeft wel
net zo’n fijn karakter als zijn vader. De rest
is natuurlijk nog even afwachten.”
Via een bemiddelende rol van Paul
Hendrix ging Guidam voor de dekdienst
naar hengstenstation Tivoli van familie
Zwartjens in Raalte. Nancy: “Daar kreeg
Guidam veel meer kansen en dekte hij de
goede merries. Dus eigenlijk was het niet
de bedoeling om Guidam te verkopen,
er was wel vaker vraag naar geweest en
we hadden steeds ‘nee’ kunnen zeggen,
maar toen kwam de vraag uit Ierland en
dat konden we eigenlijk niet laten lopen.”
Gaat Nancy Guidam weer gebruiken nu

Armani (v.Guidam) komt met Jeffrey Welles uit in de
internationale springsport voor de USA.

hij tijdelijk in Nederland staat? “Hij moet
natuurlijk passen bij je merrie, maar als
dat zo is, doe ik het zeker want ik hou
altijd een zwakke plek voor hem.”

Iers avontuur
Tom Rowland uit County Mayo haalde
vier jaar geleden de keurhengst naar de
Knightfield Stoeterij in Ierland om aan de
Ierse fokkerij ‘stride en scope’ te gaan
toevoegen. In zijn optiek misten de Ierse
bloedmerries vermogen en een goede
galoppade en daarvoor moest Guidam
gaan zorgen. Volgens stoeterijmanager
Eyleen Nugent was de aankoop van de
hengst een schot in de roos: “Wij waren
destijds precies op het goede moment,
op de goede plaats voor het beste paard!
We kochten al langer merries die drachtig waren van Guidam, maar hadden
nooit durven dromen dat we hemzelf hier
op stal zouden krijgen. Hij is hierheen
gekomen in oktober 2004 en nog iedere
dag realiseren we ons dat we het getroffen hebben met hem. Daarom zijn we erg
zuinig op Guidam, in onze ogen is hij de
beste springhengst die ooit in Ierland is
geweest. We hebben hier inmiddels van
hem 17 jaarlingen en 20 veulens lopen,
allemaal van merries uit bewezen springlijnen. In de dagelijks omgang is Guidam
heel plezierig en gehoorzaam en zijn
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Authentic (v.Guidam), het medaillekanon van Beezie
Madden, werd in 2006 uitgeroepen tot FEI Paard van
het Jaar.

Luidam werd op latere leeftijd vanwege internationale prestaties erkend bij het KWPN en is onder Billy Twomey
een van de paradepaarden van Ierland.

nafok lijkt daarin bijzonder sterk op hem.
Guidam is inmiddels over de hele wereld
bekend als springpaardenleverancier,
dat levert veel aanvragen op voor zijn
sperma. Uit Zuid-Afrika, Mexico en
Frankrijk, maar ook nog uit Nederland.
Het contract met onze eigen dierenartsen hier liep af. We konden in Engeland
op zoek gaan naar goede faciliteiten om

sperma in te vriezen of kiezen voor een
ander alternatief: Guidam naar Nederland
sturen vanwege de kennis die daar in huis
is als het gaat om diepvriessperma en
omdat we hadden gehoord dat er vraag
naar hem was. We hebben gekozen voor
de laatste mogelijkheid.”
Zo kwam Marjolein Gerritsen uit Overdinkel in beeld: “Ik ken Guidam al vanaf de

Jacob Melissen

tijd dat hij als vierjarige bij Greve stond.
Ik vond hem toen al apart vanwege zijn
elasticiteit en zijn vermogen. Ik heb een
15-jarige dochter van hem uit een Onyx
x Lucky Boy-merrie. Zij heeft op hoog
niveau gesprongen maar kreeg een ongeluk en daarna ben ik ermee gaan fokken.
Ik hoorde in de wandelgangen dat de
vraag naar Guidam nogal gestegen was,
daarom ben ik naar Ierland gegaan. Het
klikte meteen tussen Tom Rowland en mij
en zo is het me gelukt om de hengst tijdelijk weer naar Nederland te krijgen. Tom
zet in alle acties steeds het welzijn van
de hengst voorop. Samen hebben we gezocht naar een zo onafhankelijk mogelijk
dekstation waar de hengst het beste tot
zijn recht zou komen.” Op het dekstation
van Jörgen van der Holst in Harskamp
lijken alle faciliteiten aanwezig om de
hengst op een correcte manier te exploiteren. Inmiddels wordt al volop sperma
gewonnen om in te vriezen. Van der Holst:
“Het dekseizoen begint hier al in februari,
maart en in Ierland wat later. Ik sluit niet
uit dat na de grootste drukte hier Guidam
weer teruggaat naar Ierland. Ik ben geen
hengsteneigenaar dus onafhankelijk, maar
Guidam heeft bij mij wel een streepje voor,
want zijn nakomelingen doen het natuurlijk geweldig in de springsport.”

De hengst Madison werd in 1999 goedgekeurd voor de KWPN-dekdienst.
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