Goedkeuring Elias 494
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Marc-Peter Spahn is een gelukkig man. Hij zag vandaag ‘zijn’ Djorn van de Demrostables via het
verkorte onderzoek goedgekeurd worden bij het KFPS: ‘Het eerste doel met Djorn is bereikt!’
Twee weken lang is de zevenjarige Lichte Tour-hengst aan de tand gevoeld. Al die dagen ging
Marc-Peter naar Ermelo om hem te rijden; één dag heeft testruiter Bart Bax er even op gezeten. ‘Bart kon
er zo mee weg rijden; hij vond Djorn een krachtpatser met veel talent.’

9 voor rastype
De Belgische Fries had regelmatig een korte evaluatie met de verrichtingscommissie. ‘Maar ja, iedereen
kan wel zeggen dat het goed komt met die goedkeuring, het moet nog wel even gebeuren. Ik ben best
opgelucht dat we nu écht groen licht hebben. En dat hij voor rastype een 9 gekregen heeft. Hij is dus naast
een paard met alle beweging en talent ook nog eens een “echte” Fries is! Ik zit hier als een enorm trotse
ruiter in de wagen, op weg naar huis, dat kan ik je vertellen!’

Djorn wordt Elias
Djorn is ingeschreven in het stamboek als Elias 494. Dat zal even wennen zijn. De hengst geniet vanwege
zijn sportprestaties toch een zekere bekendheid en heet al zeven jaar lang Djorn. ‘O, dat went vanzelf’,
aldus Marc-Peter. ‘Adel en Anders, die we ook voorgesteld hebben en goedgekeurd kregen, hadden eerst
ook een andere naam. We hadden drie opties ingestuurd en daarvan is Elias gekozen. En die naam past
goed bij hem; het betekent namelijk “goddelijk”!’ Er is al veel belangstelling voor de hengst. Marc-Peter
heeft er vertrouwen in dat de fokkers hem zullen gebruiken.

HK in Leeuwarden
De volgende stap voor Elias – laten wij er dan ook maar meteen mee beginnen – is de Hengstenkeuring in
Leeuwarden. De hengst zal daar aan de hand gepresenteerd worden. ‘Dat is natuurlijk heel apart voor een
dressuurpaard. Wij trainen onze paarden om bij spanning voorwaarts neerwaarts te lopen, terwijl hij daar

juist de hals erop mag zetten. Maar speciaal trainen vind ik niet nodig. Je hoort ook wel eens dat
hengstenhouders hun hengsten expres een paar dagen alleen maar laten stappen om energie te sparen voor
“de grote dag”. Ook daar doen wij niet aan. We trainen hem gewoon onder het zadel, net als op andere
dagen.’

Volgende doel: Grand Prix
We noemden in de eerste alinea dat het eerste grote doel voor Djorn/Elias bereikt is. Het tweede doel voor
de topper van fokker Yvette van Nuys van de Demrostables is natuurlijk de Grand Prix. Want daar heeft
deze beauty alle talent en de instelling voor.
Via het gewone onderzoek werden Jurre 495 (v. Maurits), Menne 496 (v. Norbert), Mees 497 (v. Tymon),
Rommert 498 (v. Norbert), Siert 499 (v. Dries) goedgekeurd.
Bron: Hoefslag, overname zonder bronvermelding niet toegestaan
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