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n 2002 worden de jaarlingen Uromast en 

Uniek van Drikus Vonk ingeschaard bij Stal 

Augustinus. Marjo Augustinus: “Ik zie ze nog 

zo met z’n tweeën de klep afkomen, Uromast en 

Uniek. Dat zij de ouders zouden worden van zo’n 

topper, dat bedenk je toch niet! Uromast ging als 

bijna tweejarige terug, maar Drikus wilde Uniek 

wel verkopen. Afstamming en prijs stonden ons 

aan en Uniek bleef bij ons. En Uromast werd het 

jaar erop goedgekeurd.” De door A. Witlox uit 

Helvoirt gefokte Uromast (Manno uit Zarelmoer 

keur pref van Indiaan) werd in 2011 naar 

Amerika geëxporteerd. Uniek is een dochter van 

de preferente Waterman uit Fanka, een sterdoch-

ter van de preferente Renovo. De stam heeft 

buiten Brandy niet echt opvallende paarden 

gebracht, maar met de stempelhengsten Water-

man en Renovo in de pedigree schept Uniek zeker 

fokpotentie. Uniek, die zwart is en hoegenaamd 

geen aftekeningen heeft, scoort op de stamboek-

opname 65 punten voor exterieur. Beweging 

wordt met 72 punten gewaardeerd en dat geeft 

duidelijk aan dat het daaraan niet schort. Actie 

voorbeen en schofthoogte scoren 

daarbij hoog.

Sterke pedigree
Marjo: “Uniek heeft een sterk 

achterbeen, maar haar verbeter-

punten zijn haar front en ze mag 

meer lengte in het voorbeen 

hebben. Uromast kan dit compen-

seren mede door zijn rijke front, zo dachten wij. 

En Indiaan in de pedigree was voor ons ook een 

reden om Uromast te gebruiken. Als Uromast 

voor je stond, dan stond daar een hengst! Voeg 

daar het bloed van Waterman en Renovo bij en 

dan heb je een ijzersterke pedigree. Ik denk dat 

Brandy alle supergenen van ouders en groot-

ouders heeft geërfd, zo zie ik het.” Het eerste 

veulen van Uromast overlijdt jong en Uniek 

wordt opnieuw gedekt door Uromast. Dat wordt 

Brandy. “Brandy was een correct veulen, maar 

niet extreem opvallend. Hij had wel aparte 

bewe gingen, maar die showde hij niet dagelijks. 

Meestal galoppeerde hij. Op een dag was Bertus 

Kwarten bij ons en Brandy showde op dat 

moment heel apart. Kwarten kocht hem gelijk.” 

In totaal brengt de inmiddels preferente Uniek 

dertien veulens, waarvan vijf van Uromast, 

maar geen van alle evenaart Brandy. Uniek is nu 

weer dragend van Uromast. “Als dit veulen half 

zo goed wordt als Brandy, dan ben ik al tevre-

den”, zegt Marjo. De familie Augustinus volgt 

Brandy zoveel mogelijk, maar Niek kan dat 

vanwege zijn gezondheid momenteel niet. 

Marjo: “Elke keer als ik Brandy zie krijg ik 

kippenvel. Dat front en die lichtvoetigheid en 

natuurlijkheid, zo geweldig! Ik ben zo trots op 

dit paard. Maar vergeet niet te vermelden dat 

Harry van Middelaar de man achter deze 

successen is, alle eer aan hem.” Over de nog 

aanwezige tweejarige Dylano-merrie uit Uniek is 

Marjo zeer te spreken.

Op 24 maart 2006 wordt er bij Marjo en Niek Augustinus in Ingen een pikzwart hengstveulen geboren. Een echte 

‘Black Beauty’ met weinig aftekeningen, maar inmiddels met veel afgetekende overwinningen. Zijn concoursdebuut 

met Harry van Middelaar wordt sensationeel genoemd en Brandy is in zijn eerste seizoen niet te kloppen. Zijn cv is 

indrukwekkend en inmiddels heeft de zoon van Uromast 543 winstpunten behaald.

Tekst: DINI BROUWER —   Beeld: JACOB MELISSEN

 Levensloop

Brandy

Jan Schep: 

 “ Brandy beweegt van 
oor tot kont, maar in 
de stal loop je hem zo 
voorbij.”
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Harry van Middelaar vormde met Brandy een 

ijzersterke combinatie die maar moeilijk te 

kloppen was. Vijfmaal op rij won dit duo op de 

Nationale Tuigpaardendag de Renovo Schaal.



Direct Brandy
In 2008 koopt Lambertus Huckriede tien 

tweejarige hengsten van Kwarten waaronder 

Brandy die hij enkele weken later aan Jan Schep 

verkoopt. Lambertus: “Dat Brandy een aparte 

was, zag ik natuurlijk ook wel. Hij bewoog met 

zoveel afdruk en hij liep altijd met de schoft 

omhoog. Maar ik had ze voor de handel en naar 

de beste wordt altijd het eerste gevraagd. En als 

je er tien hebt staan, wil je er ook wel wat kwijt. 

Bij mij moet de schoorsteen ook roken! Jan 

zocht Brandy er direct uit en later kocht hij 

Bakboord erbij.” Jan Schep: “Brandy was een 

heel snittig paard en hij bewoog van oor tot 

kont kun je wel zeggen. Zo eentje kom je niet zo 

vaak tegen. Maar ik moet er wel 

bij zeggen: in de stal loop je hem 

zo voorbij.” Als driejarige biedt 

Schep Brandy aan op de heng-

stenkeuring. Cees Embregts 

traint hem dan. Cees: “Brandy is 

een heel � jn en makkelijk paard 

met veel talent, een sterk 

achterbeengebruik en heel veel 

front. Ik ben altijd fan van 

Brandy gebleven, ze mogen hem 

morgen zo weer hier op stal zetten.” Brandy 

haalt de tweede bezichtiging. Dat komt er niet 

van. Brandy wordt wel wat Jan Schep in hem 

zag: een toptuigpaard.

Zó goed
Als vierjarige komt Brandy onder de hoede van 

Harry van Middelaar, die dan nog werkzaam is 

bij de HBC Stal in Boyl. “Toen ik Brandy voor de 

derde keer voor de kar had, dacht ik ‘deze 

passeren ze dit jaar niet, deze is zó goed’”, steekt 

Harry enthousiast van wal. Hij krijgt gelijk, 

Brandy wordt niet geklopt. Brandy, die door 

reorganisatie op Stal Schep nog voor hij is 

uitgebracht aan Uilke Haarsma wordt verkocht, 

begint zijn carrière met een overwinning op 

Indoor Balkbrug. Harry: “Buiten is hij nóg beter 

zei ik direct tegen de pers.” Zijn outdoordebuut 

is in de nieuwelingenklasse in Bennekom. Hij is 

dan van het Brandy Consortium. “Een toonbeeld 

van hoe een tuigpaard moet gaan. Zoveel allure, 

zo gaan rijzen vanaf de eerste pas en dat voor 

een jong paard, dat zie je maar zelden”, luidt het 

jurycommentaar. 

Hier houden
Vanuit Engeland krijgt Haarsma, die dan net 

eigenaar is van Brandy, een zeer aantrekkelijk 

bod op de jonge Brandy. Jan Schep hoort ervan 

en vreest dat Brandy Nederland verlaat. Jan: 

“Ja, dat zag ik gaan gebeuren, dat zou natuurlijk 

een groot verlies voor de sport zijn. ‘We moeten 

hem hier houden’, dacht ik. Na overleg met 

Haarsma en wat gelobby had ik al snel een 

tiental gemotiveerde mensen die vertrouwen 

hadden in Brandy bij elkaar. Dit Brandy 

Consortium waartoe Haarsma en ik dus ook 

behoren, kocht hem van Haarsma. We spraken 

af voor zeven jaar, daarna zou, bij eventuele 

verkoop, de eerste koop naar een consortiumlid 

gaan. Het werden acht jaren en Haarsma is dus 

nu weer eigenaar. Brandy komt op een heel 

goede plek, maar het is natuurlijk niet zo dat 

Brandy zomaar was verkocht. Dan was hij bij mij 

gebleven. Harry is natuurlijk de grote man 

achter Brandy, laat dat duidelijk zijn. Hij heeft 

hem geweldig gemanaged. Hij was heel zuinig op 

hem. Hij liep nooit meer dan één wedstrijd. Ja, 

heel enkel twee, maar dan werd hij alleen maar 

beter. Hij liep ook nooit voor de dameskar, maar 

dat zal nu gaan gebeuren. Dat lijkt me sensatio-

neel te worden. Bij Haarsma hebben ze goede 

rijdsters! Wij wensen hen veel succes met dit 

unieke paard.”

Louter kwaliteiten
Als Harry Brandy omschrijft wordt het een 

lofzang van louter kwaliteiten. “Minpunten 

heeft hij niet. Brandy is zo’n goed paard! Een 

paard met zoveel natuurlijkheid, zo’n karakter 

en zoveel looplust komt je maar zelden tegen. 

Front genereert hij met zijn dragende achter-

hand. Daar hevelt hij zijn lichaamsgewicht naar 

toe, zodat hij geen gewicht op de voorhand 

heeft. Doordat hij het achterbeen heel ver onder 

de massa plaatst, wordt de dragende functie nog 

2006

Geboren

2009

Aangewezen 2e 
bezichtiging

2010 

Winnaar 
nieuwelingenklassen 

Balkbrug en 
Bennekom, winnaar 
nationale competitie

2011 

Kampioen vijfjarigen

2012

Kampioen zesjarigen, 
Paard van het Jaar 

2013 

Renovo Schaal, 
kampioen ereklasse

Marjo Augustinus: 

 “ Als dit veulen half zo 
goed wordt als Brandy, 
dan ben ik al tevreden.” 
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uniek, het zou een toeval zijn als er nog een keer 

een paard als Brandy op mijn pad komt.”

Tweede Brandy 
Brandy zal op Stal Haarsma voornamelijk 

fungeren als damespaard, licht Uilke Haarsma 

toe. “Ik denk dat mijn dochter hem gaat rijden, 

even kijken hoe dat klikt. En misschien dat ik 

hem een enkele keer start in de ereklasse, maar 

dat is vooralsnog niet het plan. Ik wil wel 

proberen een spangenoot te vinden. We hebben 

al geoefend. Brandy liep zo weg, Brandy loopt 

altijd, hij wil altijd zo graag. Maar die tweede 

Brandy, waar vind ik die!” •

extremer en wordt hij heel licht aan de voor-

kant. Daardoor kan hij zijn schoft omhoog 

duwen en zo ontstaat het rijzende beeld. En 

Brandy is heel nieuwsgierig, hij lijkt altijd meer 

te willen zien dan er te zien is, dat geeft hem die 

allure. Elk concours blijft nieuw voor hem, alsof 

hij er nog nooit is geweest. En elke wedstrijd is 

een feestje voor hem. En met zo’n paard ook 

voor mij! Het feestje begint voor hem al als de 

vlechtjes erin gaan. Brandy thuis laten zou voor 

hem een belediging zijn.” Gevraagd naar de 

meest memorabele highlights zoals Paard van 

het Jaar of de Renovo Schaal blijkt het een 

jaarlijks terugkerend klein momentje te zijn. 

“Het binnenrijden met Brandy op het concours 

in Norg, daar maakt hij zich altijd zo groot, dat 

gevoel, dat is voor mij elk jaar weer een beleve-

nis.” Harry is het consortium, dat het seizoen 

altijd afsluit met het Brandyfeestje, dankbaar 

dat hij met dit paard mocht rijden. “Brandy is 

2014

 Renovo Schaal, 
Martinitoren, 
Masterclass 

2015

 Renovo Schaal, 
Masterclass

2016 

Renovo Schaal, 
Hooglands Parade 

Paard

2017 

Renovo Schaal, 
Hooglands Parade 

Paard, Martinitoren, 
kampioen ereklasse

2018

 Grote Prijzen De Bilt, 
Luttenberg en 

Drogeham, kampioen 
ereklasse

Harry van Middelaar: 

 “ Brandy is uniek, het zou een toeval zijn 
als er nog een keer zo’n paard op mijn 
pad komt.” 

Brandy ten voeten uit. 

Pronkend als een pauw, 

opstijgend, zelfbewust en 

altijd nieuwsgierig naar 

het volgende moment, zo 

haalde Brandy meer dan 

100 overwinningen binnen.     
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