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Londontimes heeft alles
Er zijn hengsten die ‘alles’ hebben: eigen sportprestaties tot op het hoogste niveau en nakomelingen die
moeiteloos in de voetsporen van hun vader treden door zich al op jonge leeftijd in de sport te onderscheiden.
Opmerkelijk genoeg zijn dit niet altijd de hengsten waar fokkers voor in de rij staan. Totdat de afstammelingen
zich in de sport beginnen te profileren. Londontimes is zo’n hengst. Dikke toer gesprongen, weinig merries
gedekt, een paar jaar weg geweest – en nu prijkt zijn naam in één keer helemaal bovenaan de lijst van best
verervende springpaarden van Nederland in zijn leeftijdcategorie.

Jacob Melissen

Londontimes heeft alles: zelf internationaal GP gesprongen en een hoog percentage zeer goed springende kinderen.
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Eindelijk gerechtigheid dus voor Londontimes, én zijn fokker Gert Jan Heijting uit
Groessen en eigenaren Tom en Kevin
Olsmeijer, die terecht altijd in de hengst
hebben geloofd. Op zijn oude dag is
Londontimes nog altijd, of zo mogelijk nog
meer dan ooit, het stralende middelpunt
van Stal Doorwerth en het leven van de
hele familie Olsmeijer. Een prachtig schilderij van hem in de woonkamer is daarvan
een stille getuige. “Een paard als Londontimes heb je maar eens in je leven”, vat Tom
Olsmeijer samen. Ook volgens zijn zoon
Kevin is Londontimes het beste paard dat
hij ooit gereden heeft en hij heeft er al heel
wat onder het zadel gehad. “Van jongs af
aan is hij super makkelijk te rijden geweest.
Hij werkte altijd mee. Heeft in zijn hele leven
nog nooit een keer gestopt. Hij heeft een
fantastische instelling en die geeft hij door
aan zijn afstammelingen. Van het begin af
zijn ze ongecompliceerd: je stapt erop en
rijdt ermee weg. Sommige lopen hun eerste
parcours alsof ze al jaren in de sport uitgebracht zijn. Wij hebben zelf momenteel zes
nakomelingen in de sport lopen, één van
vijf, drie van zes en twee van zeven jaar.
Verder loopt er een driejarige en een veulen
van Londontimes in het land, en hebben we
een jaarling hengst van hem uit een internationale stam staan, die heel apart lijkt. In
totaal zijn er nog maar weinig nakomelingen van hem, maar die er zijn hebben stuk
voor stuk veel vermogen, een super instelling en topmanieren.”

Aangewezen in 1996
Londontimes, geboren in 1993, kwam als
driejarige op de hengstenkeuring en werd
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De zesjarige Londontimes-dochter Wanda Nova (mv.Ferro) werd gefokt door
A.G.M. Bramel uit Groessen. Deze merrie heeft het sterpredikaat en is gePROKt.

vlot aangewezen voor Ermelo. Hij heeft aan
de 70 dagen test deelgenomen, in het
begin zeer goed, maar aan het eind niet
meer. Achteraf kunnen de Olsmeijers uitleggen waarom. “Hij heeft daar vanaf de

Archief Olsmeijer

Londontimes-dochter Ucaranda T (mv.Emilion) met
haar jonge Turkse ruiter Omer Ersin tijdens het EC for
Children in Athene, waar de combinatie teambrons
won. Ucaranda T werd gefokt op Stal Top in
Kootwijkerbroek.

Londontimes-zoon Valdez (stamboeknaam Vlaske) is gefokt door Olsmeijer uit een
merrie van Kroongraaf en wordt internationaal uitgebracht door Linn Olsson.

eerste dag zoveel gegeven dat zijn spieren
teveel verzuurden en niet op tijd voldoende
konden herstellen”, zegt Tom. “Daarom
heeft hij toen de eindstreep niet gehaald.
Maar hetzelfde jaar werd hij VSN-kampioen, zowel beste springpaard als beste
allround, en heeft hij zich alsnog bewezen.”
Als vierjarige was Londontimes gedeeld
eigendom van zijn fokker Gert Jan
Heijting en Eric Poelgeest. Heijting is
bevriend met de familie Olsmeijer en zo
kreeg Kevin de hengst te rijden na de
VSN-finale. Kevin: “Het springen ging van
het begin af heel erg goed. We hebben
hem heel rustig opgebouwd en in
ontspanning opgeleid, want hij deed zo
ontzettend zijn best dat je voortdurend
moest oppassen dat hij niet te veel van
zichzelf vergde. Als vijfjarige heeft hij 13
keer M gelopen en 13 keer foutloos.
Alleen in de barrage kreeg hij een keer
een balk. Aan het eind van die zomer
konden wij hem kopen. Het jaar daarop
heeft hij internationaal jonge paarden
proeven gestart en viel hij op door zijn
techniek en inzet. En doordat hij nooit
een fout maakte. Naar aanleiding daarvan
heeft het KWPN toen gevraagd of we
hem nogmaals voor wilden brengen. Ook
omdat hij uit een heel goede stam komt.
Veel mensen weten niet dat hij in 1996 al
aangewezen was. Op zijn exterieur en
losspringen was hij dus al goedgekeurd
toen hij in 2000 opnieuw aangeboden
werd. Het verkort onderzoek heeft hij
goed doorlopen en toen kon hij de

dekdienst in. Zijn oudste nakomelingen
zijn nu acht jaar.”

Weinig nakomelingen
Het totale aantal geregistreerde nakomelingen van Londontimes in Nederland
bedraagt tot dusver nog geen honderd. Om
precies te zijn 85, en daarvan is een aantal
alweer gestorven. Maar het percentage dat
het goed doet in de sport is opvallend
hoog. Vandaar ook dat Londontimes uit het
niets bovenaan de fokwaarderanglijst van
zijn leeftijdscategorie (met nakomelingen
van zeven tot negen jaar) is komen te
staan, waarbij hij Namelus R van de eerste
plaats heeft verdrongen. Zie ook het artikel
over de nieuwe fokwaarden in ‘In de Strengen’ nr. 5 van dit jaar. Zijn eerste jaargang
was tot dusver de grootste, maar zeker niet
de beste. “Dat kwam doordat hij overwegend gewone en zelfs matige merries
aangeboden heeft gekregen. Uit mooie
moeders komen mooie, luxe veulens, dat is
inmiddels gebleken. Voor het afstammelingenonderzoek kregen we er het eerste jaar
niet eens tien bij elkaar, laat staan dat we
de beste konden uitzoeken. We moesten
een jaar wachten. Maar ook al waren ze
dan misschien wat eenvoudig van type, ze
sprongen allemaal heel goed en daarom is
zijn index ook zo hoog.”
Volgens Tom Olsmeijer heeft Londontimes in
het buitenland meer merries gedekt dan hier.
Hij heeft onder meer nakomelingen in Frankrijk, maar daar is Olsmeijer niets specifieks
van bekend. “Wel weet ik er één te staan in
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Toch was hij nog geen twaalf jaar. Op 1
januari 2005 hadden we hem terug op stal
en had hij drie eigenaren: zijn fokker, Kevin
en ik”, vertelt Tom.

Zeldzame spierziekte
“In 2005 heeft hij fantastisch gesprongen”,
aldus Kevin. “Ik startte hem in het 1.60m en
heb veel gereden. Alle keren liep hij nul of
had hooguit één foutje. Hij deed het echt
fantastisch. We wonnen onder meer de
Nations Cup in Falsterbo. Toen sprongen
maar vier combinaties dubbel nul. Behalve
Londontimes waren dat Rolf-Göran
Bengtsson met McKinley, Anka onder

Archief Olsmeijer

Archief Tim Hendrix

Tim Hendrix is erg enthousiast over de Londontimes-dochter Vivian B (mv.Centurion
Montfort), waarmee hij onlangs in Asten als vierde eindigde. M.C. Brink uit Ederveen
is de fokker van Vivian B.

De elitemerrie Solitaire (v.Voltaire) is een halfzus van Londontimes en de jongste
nakomeling van Etanja. Voordat ze de fokkerij in ging, heeft ze met Kevin internationaal gesprongen.

zeldzame spierziekte gaat. Niet iets waar
een paard versneld aan dood gaat, maar
wel een kwaal met blijvende gevolgen. De
ziekte zelf is inmiddels over, maar hij is niet
meer de oude geworden.”
Dat was dus het einde van de sportieve
carrière van Londontimes, maar de kwaliteit van zijn sperma heeft niet te lijden
gehad en dekken kan hij dus nog wel. Hij
staat ter dekking op Stal Verhoeven in St.
Oedenrode. “Daar doen ze er alles aan om
hem te promoten en daar zijn we heel blij
mee. Maar de beste reclame komt natuurlijk van zijn nakomelingen in de sport.”

Marcus Ehning en Butterfly Flip met Malin
Baryard. En we werden tweede in de GP
van München en Zwolle. Ik dacht toen nog
dat ik gewoon verder kon gaan waar ik
anderhalf jaar daarvoor toen hij verkocht
werd gestopt was. Helaas bleek dat hij een
zeldzame spierziekte had opgelopen.” Tom:
“We zullen nooit weten waar, hoe of waarom, maar het lijkt me een typisch zuidelijke
ziekte.” “Hij wilde niet meer lopen”, verduidelijkt Kevin. “Deed wel zijn uiterste best,
maar het ging gewoon niet meer. De kracht
was eruit. We hebben hem laten onderzoeken en aan de hand van een spierbioptie
hebben ze aangetoond dat het om een

Londontimes-kinderen

Actieshot.nl

In 2003 werd bij de fokker L.J. Hanenberg uit Heesch de bruine Wahnfried geboren uit een merrie van L. Ronald.
Onder de naam Wimbledon komt deze zesjarige ruin sinds kort internationaal uit met Linn Olsson.

De familie Olsmeijer fokt zelf weinig, ook
omdat het moeilijk samen gaat: fokmerries
en jonge paarden zijn niet echt op hun
plaats op een handelsstal waar paarden
komen en gaan en allerhande bacteriën en
virussen met zich mee kunnen dragen.
Met Londontimes hebben ze wel gefokt,
maar ook pech gehad: enkele nakomelingen zijn dood gegaan of verongelukt. Van
de zes Londontimes-kinderen die ze
momenteel in de sport hebben lopen, zijn
de twee zevenjarige eigen fok: Vancouver
(mv.Topas) en Valdez (mv.Kroongraaf).
Vancouver springt internationaal bij de
jonge paarden en nationaal ZZ-1.35 m met
Kevin. Valdez (stamboeknaam Vlaske)
wordt internationaal uitgebracht door
Kevin’s vriendin Linn Olsson. Een door
Olsmeijer gefokte volle broer van Vancouver, Unique times, sprong als zevenjarige
1.40m en loopt nu internationaal met
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Een succesvolle achtjarige dochter van Londontimes is het nationale springpaard Ultra Pride (mv.Armstrong) van
Anne Martine van Liere. Fokker van deze bruine ruin is H. Steenbergen uit Ospel.

Carlos Mota Ribas. Een andere volle broer
van Vancouver werd geboren in 2004 en
loopt nu M. Deze Zoiezo V werd gefokt
door J.W. Velden uit St. Oedenrode en is
inmiddels naar Canada verkocht, waar hij
verder opgeleid wordt voor de grote sport
door Mac Cone (teamzilver in Hong Kong).
Een zevenjarige die het super doet onder
het zadel van Tim Hendrix is Vivian B (mv.
Centurion Montfort), gefokt door M.C. Brink
uit Ederveen. “Tim was in Asten vierde met
haar in het 1.30m en is erg enthousiast over
de merrie”, weet Kevin. Uit de eerste jaargang loopt een dochter in Turkije. Deze
Ucaranda (mv.Emilion) werd gefokt op Stal
Top in Kootwijkerbroek. Onder het zadel
van Omer Ersin won Ucaranda vorig jaar in
Athene teambrons tijdens het EC for Children. Een andere succesvolle achtjarige is
het nationale springpaard Ultra Pride (mv.
Armstrong) van Anne Martine van Liere.
Fokker van deze bruine ruin is H. Steenbergen uit Ospel.
In 2003 werd bij de fokker L.J. Hanenberg
uit Heesch de bruine Wahnfried geboren uit
een merrie van L. Ronald. Onder de naam
Wimbledon komt deze zesjarige ruin sinds
kort internationaal uit met Linn. Uit dezelfde
stal in Heesch komt de zesjarige Londongirl
(stamboeknaam Wenetty, mv.Libero H), die
met Kevin Z springt, in Lummen de rubriek
voor zesjarigen heeft gewonnen en al internationaal geplaatst is geweest. Ook zes
jaar is Wellington Times, die al zeer succes-
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vol op internationaal niveau uitkomt met
Kevin en onder andere de zesjarigen won in
Roggel. Deze bruine hengst werd gefokt
door A. Feijter uit Oosterbeek uit de merrie
Jellington (v.Wellington), die op haar beurt
onder de sportnaam Top’s Janou met Kevin
in de sport heeft gelopen. Een paar dagen
na Wellington Times werd London geboren,
die als driejarige bij het NRPS werd goedgekeurd en onlangs naar de Verenigde
Staten is geëxporteerd. London (mv.Voltaire) werd gefokt door J. Schouten in Brummen en in de sport uitgebracht door Esther
Blekkink. Kortom, een indrukwekkende lijst
voor een hengst met 45 nog levende nakomelingen uit zijn eerste drie dekseizoenen.

Naaste familieleden
Londontimes is zelf een afstammeling van
Goodtimes, die internationaal 1.40m
gesprongen heeft. Goodtimes komt uit
Holsteiner stam 1795 en in zijn pedigree
komen veel beroemde namen voor zoals
Nimmerdor, Caletto I (Cor de la Bryère x
Consul-Cottage Son xx) en de halfbloedhengst Wahnfried. Naast springpaarden
geeft Goodtimes ook dressuurtalent door,
bijvoorbeeld Lucky Times (v.Goodtimes),
die Grand Prix-dressuur loopt met Anne
van Uytert. Via zijn dochters begint Goodtimes steeds meer invloed in de fokkerij te
krijgen. Zo werd naar aanleiding van het
recente voorjaarsonderzoek zijn kleinzoon
Bristol goedgekeurd. Misschien wel de

Eigen fokproduct van Olsmeijer Vancouver
(Londontimes x Topas) springt internationaal jonge
paarden en nationaal ZZ-1.35m met Kevin.

bekendste dochter van Goodtimes tot nu
toe is Gabanta, de moeder van onder
andere Cantos en de NRPS-goedgekeurde
maar om medische redenen alweer gecastreerde Casandros I. Andere goedgekeurde
zonen van Goodtimes zijn onder andere
Kalusha en Kenwood bij het KWPN.
Hoewel Londontimes van Goodtimes de
gewenste eigenschappen meegekregen
heeft, komt een belangrijk deel van zijn
fokkerijsucces uiteraard op het conto van
zijn moeder Etanja ster preferent prestatie.
De 1.67m hoge vosmerrie van Le Mexico
werd in 1986 geboren bij haar fokker Gert
Jan Heijting uit Groessen en is altijd zijn
eigendom gebleven. Ze bracht tien veulens,
waarvan de laatste in 1999 het levenslicht
zag. Etanja en haar moeder Tanja (Cadmus
xx x Drost x Paltsgraaf) zijn inmiddels
gestorven, maar Etanja heeft zeven dochters nagelaten om de stam voort te kunnen
zetten. Londontimes is de enige hengst;
een andere mannelijke nakomeling (v.
Candyboy) is ruin en de derde (v.Lux) is
jong gestorven. Veel van Etanja’s nakomelingen en naaste familieleden hebben
geweldig gepresteerd. Zo heeft haar jongste dochter, de elitemerrie Solitaire (v.Voltaire), met Kevin internationaal gesprongen.
Solitaire’s zoon Wimbledon (v.Lupicor)
springt inmiddels nationaal. Etanja’s dochter uit 1997, de elitemerrie Piccadilly, heeft
Indoctro als vader. Zij bracht één veulen en
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Kevin Olsmeijer met links Zoiezo (Londontimes x Topas), die inmiddels naar Canada verkocht is, en rechts
Wimbledon (stamboeknaam Wahnfried, Londontimes x L. Ronald).

is daarna naar de Verenigde Staten gegaan.
Dat ene veulen was het internationale
springpaard Ultimo (v.Heartbreaker) van
Wim Schröder. Nutanja (v.Lux) kreeg het
elite- en sportpredikaat en heeft Z gesprongen. Met Montanja is vooral gefokt. Deze
dochter van Epilot kreeg het elite- en preferentpredikaat. Montanja’s zoon Salas (v.
Clinton) heeft internationaal gesprongen.
Etanja is ook de moeder van Kate (v.Damiro), die door Kevin naar het Z is gereden en
later verkocht werd aan Laura Kraut, die de
merrie in de USA in het 1.40m heeft gereden. Daarna heeft een amateur amazone

met Kate gesprongen, wat dan weer illustratief is voor het kenmerkende karakter
van deze fokfamilie. De oudste dochter
Itanja ster preferent (v.Burggraaf) heeft op
haar beurt een goedgekeurde zoon voortgebracht. Verder bracht Etanja nog de elitemerrie Rainy Day (v.Cezaro).

Tanja
Tanja, de moeder van Etanja, was een
F1-kruising van de Engels volbloed
Cadmus uit een zuiver Gelderse stam en
droeg het prestatiepredikaat. Zij bracht
onder andere een volle broer van Etanja

voort, die onder de naam Big Jim nationaal in het 1.40m is uitgebracht door de
fokker Gert Jan Heijting zelf. “En het zegt
heel wat, dat hij hem zelf heeft gereden”,
zegt Kevin met een knipoog. Een zoon
van Akteur uit Tanja heeft het geschopt
tot internationaal dressuurpaard. En dan
niet te vergeten Tanja’s dochter Jacky,
oftewel Tagheuer (v.Burggraaf). Door
Kevin opgeleid is Tagheuer later naar
Noorwegen gegaan waar zij onder Geir
Guliksen Grote Prijzen heeft gelopen.
Maar tussen de (sport)bedrijven door
heeft ze bovendien het internationale
springpaard Night & Day (v.Amaretto)
voortgebracht, waar de zusjes Lund uit
Denemarken internationaal mee gesprongen hebben. Verder stamt het internationale dressuurpaard en NAWPN-goedgekeurde Rampal (v.G.Ramiro Z) uit de
directe moederlijn van Londontimes.
De kop van dit verhaal is dus niet overdreven. Londontimes heeft echt alles. Hij komt
uit een familie waar sport en fok in zit.
Heeft zelf tot op het hoogste niveau in de
springsport gepresteerd. Geeft op zijn
beurt de springmanieren, het vermogen,
zijn inzet en meewerkende karakter door
aan zijn nakomelingen. En wat ook belangrijk is: Londontimes heeft gedreven
mensen achter zich staan. Mensen met
verstand van zaken, met wie hij onlosmakelijk verbonden is, die altijd in hem
geloofd hebben, en die ook in de toekomst
elke gelegenheid zullen aangrijpen om zijn
fantastische karakter en instelling onder
de aandacht te brengen.

Sandra Nieuwendijk
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Londontimes als zevenjarige gefotografeerd, nadat hij zijn dekbrevet had gekregen
naar aanleiding van het verkort onderzoek in 2000.

Door Olsmeijer gefokt en nog steeds hun eigendom: de jaarlinghengst Doorwerth
(Londontimes x Aram].
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