Holland – Tur/Retur til den 20. Sportdag i Ermelo.

Kl. er 8.00 Fredag d. 28/9 2012. Om lidt går turen til Holland. Dvs. egentlig først om en time, for min ”rejsebuddy” har lige ringe; hun er forsinket… 
To piger er sendt til Holland på egen tur – min første gang til landet på hestebesøg, uden min far.
Spændende…. Vi rammer en del vejarbejde og kø, gennem Tyskland, og forsøger os nogle enkelte gange,
med at finde andre ruter – men opgiver hurtigt.. (Her tænker jeg for første gang: Bare min far var med – han
havde garanteret ikke ramt kø..)
Vi døjer lidt med at finde hotellet, men det går dog…. (Her tænker jeg for anden gang; Bare min far var med,
så havde vi fundet det i første forsøg..) Indlogeringen sker uden problemer, vi får deres absolut sidste
dobbeltværelse – heldigt, eller hvad! (Note til mig selv – Bestil værelse i forvejen næste gang!)

Resten af fredagen går med at spise og slappe af, og så går vi tidligt i seng – der er jo mange ponyer at se i
morgen. Mange ponyer – helt VILDT mange ponyer… kataloget stopper først ved katalognr. 365!! Jeg har
ganske vist været der før, men alligevel tænker jeg vemodigt; Kunne vi bare hive tilnærmelsesvis lige så
mange ekvipager til vore NF stævner i DK… Min tanke stopper da jeg i samme øjeblik spotter en
knabstrupper og en Fjordhest-lignende pony – Nåeh, ja, der er vist noget med at de ikke skal være 100%
rene New Forest for at må komme med. Smart – så kan de hive mange flere penge i kassen, end hvis
stævnet kun var forbeholdt rene NF. (Note til mig selv: Prøv igen at foreslå det til regionens
generalforsamling… jeg har prøvet det før, men nu mangler foreningen penge, så det kunne jo være….)
Min ”rejsebuddy” var til Sportsdag i Ermelo for første gang.. hendes udbrud var ca. de samme som jeg selv
kom med, første gang; Imponerende – og alligevel.. Hollænderne har nu også ponyer hvor kvaliteten mindre
synlig. Pudsigt var det, at samtlige ponyer vi spottede, som vi mente var mere end det sædvandlige, var
ponyer efter hingste, hvis blod allerede flyder i Danmark – Carisbrooke, Polsbury Pirelli, Kantje’s Ronaldo,
Marits Mistique, Valentino osv. Kun min personlige favorit, Holthausen Frodo II, mangler endnu afkom i
Danmark. Heldigvis bliver undertegnedes hoppe 3 til næste år, så måske, der snart bliver et Frodo barn at
se. Jeg så ham under rytter første gang jeg var til Sportdag, og han er bestemt ikke blevet dårligere.
Mastwood Black Cherry så jeg også for anden gang under rytter, og udviklingen dér er bestemt heller ikke
svær at få øje på.
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Dagen går hurtigt med at følge både Kørekonkurrencerne, ponygames for de små, dressuren og
springningen, og inden længe blev kl. omkring 16.00 og vi vendte næsen hjemad. Mættet med indtryk,
tanker og idéer vendte vi hjem til Danmark, efter lidt spildtid ved grænsen, hvor vi forgæves ledte efter
grænsebutikkerne… her tænkte jeg for tredje gang, at det ville have været fint med farmand som vejviser…

Jeg håber at flere vil bruge et par dage til at overvære nogle af arrangementerne i Holland – både
forbesigtigelse / hingstekåring, hoppekåring og sportsdagen kan anbefales. Uanset om man kan lide de
hollandske New Forest ponyer eller ej, kan det ikke benægtes, at de forstår at favne både bredden, ved at
arrangere næsten alle sportsgrene – herunder også ponygames, men de forstår også at favne både de, med
rene New Forester og de med blandingsponyerne, hvor NF blodet måske er svær at få øje på – de betaler jo
trods alt også indskud til klasserne, og I en tid med svær økonomi, må det være et eksempel til efterfølgelse
i Danmark. Desuden giver større tilslutning til stævnerne også større reklame blandt rytterne.

De bedste tur-hilsner fra Pernille Rieks – stutteriboldrup.dk

