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Frans Kup & Denver

Troelpaard 
Ik heb een tijdje geen paard gehad. Dat was nadat Saturnus, mijn

vorige paard, hoefkatrolontsteking kreeg. Ik wilde stoppen. Ik
ben twee maanden niet in de manege geweest. Mijn vrouw

smeekte me na die tijd om weer een paard te kopen. De zoektocht
duurde een half jaar. Met de Belgische gefokte Denver (v. Consul) had
ik direct een klik. In het begin was Denver wel rebels. Hij kon flink
bokken. 
Denver is het fijnste en meest aanhankelijke paard dat ik ooit heb
gehad. Hij wil voor je werken en loopt nog steeds graag. Hij houdt
van rollen. Linksom, rechtsom; hij kan het nog steeds. We gaan veel
naar het bos. Hij kent alle paadjes en weet precies waar hij in draf en
galop moet. Bij slecht weer rijden we in de binnenbak. Hij kent alle
dressuuroefeningen en maakt nog met gemak een galopwissel. Te-
genwoordig moet hij wel iets meer op gang komen, maar dat heb ik
ook. Hij is 26, ik ben 67 jaar.
Ik ga iedere dag naar hem toe. Er is nooit een dag geweest dat ik
geen zin had. Het mooiste van Denver vind ik dat hij zo aanhankelijk
is. Iedereen op de manege kent hem. Het is echt een ‘troelpaard’, dat

graag aandacht krijgt. Hij is het oudste paard
van de manege en wordt erg verwend. Elke
dag schil ik een sinaasappel voor hem. Als hij
die niet krijgt, wordt hij kwaad. Denver staat
altijd los. Met poetsen, opzadelen, als ik de
stal mest. Soms gaat er tussenuit en loopt hij
naar grasveld naast de manege. Iemand an-
ders moet hem dan pakken. Ik krijg dat niet
voor elkaar, want Denver weet dan dat hij
fout zit. 

Op zijn achttiende kreeg Denver last van zijn pezen. ‘Breng hem toch
naar de slager’, zei men. Ik heb heel wat paarden in de tussentijd zien
vertrekken, maar Denver niet. Toen we stopten met de wedstrijdsport
hadden we de punten om Z2 te starten. We zijn eens tweede gewor-
den achter Edward Gal. Ik zeg altijd gekscherend: Edward heeft geluk
gehad dat wij niet verder zijn gegaan!”

‘

Wil je ook in Bit vertellen over de bijzondere band tussen jou en je

paard? Mail je verhaal dan naar bit@eisma.nl. Mocht jouw verhaal 

uitgekozen worden, dan neemt de redactie contact met je op.

‘Denver krijgt 
iedere dag 

een sinaasappel.’ 
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