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Eenhoorn’s Dahman
Soms wekt hij door zijn hengstengedrag de indruk een echte macho te zijn, maar Marly van
Ditzhuyzen kent heel andere kanten van haar Eenhoorn’s Dahman. De achtjarige Arabisch
Volbloed is een van de meest veelbelovende talenten in de Nederlandse endurance. Hij heeft
zijn internationale kwalificaties binnen om aan het echt grote werk te kunnen beginnen.

Bijzonder veulen
Voor Marly van Ditzhuyzen was
Eenhoorn’s Dahman een bijzonder veulen:
‘Ik heb hem zelf gefokt, vandaar het
voorvoegsel Eenhoorn. Hij is de eerste
zoon van Nefisa des Camards, het laatste
veulen dat mijn moeder gefokt heeft.
Bovendien is hij een achterkleinkind van
mijn eerste paard, het hengstveulen
Dahman, afkomstig van Marbach. Naar
hem is mijn huidige Dahman dus ver
noemd. Nefisa kreeg ik als veulen van
mijn moeder, die meteen bij de geboorte
in 1991 al dacht ‘die is voor Marly’. Toen
ik Nefisa bij haar in Frankrijk ophaalde,
wist ik absoluut nog niet wat ik ermee
zou gaan doen. Niet veel later bezocht ik
een informatiebijeenkomst van de
endurancevereniging en was ik verkocht
voor die geweldige sport. Omdat
Eenhoorn’s Dahman zo speciaal is, wilde
ik hem hengst laten als het enigszins kon.
Mijn doel was dat hij in de endurance
sport mijn laatste project zou worden.
Qua afstamming is hij ervoor gemaakt;
zijn voorvaders Djelfor en Dahman zie je
veel in de pedigrees van succesvolle
Franse endurancepaarden. Zijn moeder
Nefisa, nu 19, liep ook op hoog niveau
endurance. Ze was een echt talent. Ik
deed Dahman vlakbij in de opfok, zodat
ik er elke woensdag kon gaan kijken. Het
leek wel een kostschoolkind met bezoek
uren. Als vierjarige heb ik hem ingereden
en het bleek een fijn paard met een
droomgalop.’

Aandacht/oplettend
‘Dahman let heel erg op zijn omgeving en
heeft veel aandacht voor mij. Als hij in
zijn paddock staat, volgt hij mij over het
hele terrein, leuk is dat. Een paar uur per
dag mag hij naar de wei en als ik hem
dan kom halen, zorgt hij dat hij eerder bij
het hek is dan ik, dat deed hij al in de
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opfok. Die oplettendheid heeft hij ook in
het terrein, erg handig natuurlijk.
Daarbij is hij nogal uitbundig naar andere
paarden in de wedstrijd, maar inhalen
gaat tegenwoordig veel beter dan in het
begin.’

Eerlijk
‘Het is een heel eerlijk paard. Hij geeft wel
eens zo’n vriendelijk bedoeld hapje bij
het knuffelen. Het is namelijk een echte
knuffel. Een dekhengst krijgt daar vaak
niet de kans voor, maar ik doe dat wel
met hem omdat hij al zoveel alleen moet
staan. Lekker kroelen onder de kin en
tussen de kaken. Legt hij z’n hoofd op
mijn schouder, vindt hij heerlijk. Hij krijgt
van mij dus veel aandacht. Wel ben ik
heel voorzichtig met hem, want een
hengst is en blijft een hengst, hoe eerlijk
ook. Hij loopt als een lammetje mee, maar
hij kan opeens hengst worden als hij
ergens een ander paard ziet. Dan schrik je
vreselijk als je daar niet op bedacht bent.
Kortgeleden sprong hij opzij, ik hing er
half naast en op dat moment sprong hij
precies terug zodat hij mij weer opving in
het zadel, puur eerlijkheid.’

Naam paard:
Geboren:
Geslacht:
Stokmaat:
Kleur:
Discipline:
Stamboek:
Afstamming:
Ruiter:
Fokker:
Prestaties 2010:

Moeding/vertrouwen
‘Moedig is Dahman door het vertrouwen
dat hij in mij heeft. Als ik hem iets vraag
wat hij eng vindt, doet hij het meegaand
en put daar weer moed uit. Hij was
bijvoorbeeld door een raar akkefietje bang
geworden voor vrachtwagens, maar door
zijn vertrouwen in mij losten we dat op.
Nu maalt hij er niet meer om. Vorig jaar
stond er opeens op vijf meter afstand een
stier voor ons, die we geen van beide
hadden gezien. Dahman stopte abrupt, ik
vloog eraf en die stier stapte heel vriende
lijk op hem af om kennis te maken.
Dahman vond dat zo eng dat hij meteen
achter mij kroop. Dan zeg je ‘kom op joh’
en loopt hij mee, langs die stier.’

Contact
‘Het leuke van endurance vind ik het
contact dat je met je paard opbouwt. Je
leidt zo’n paard van veulen af op, steekt
veel extra energie en tijd in zijn hengstzijn, brengt hem alles bij voor de sport.
Daardoor krijg je een zeer intens contact,
veel meer dan je ooit bij een dressuur- of
springpaard krijgt. Het woord contact
hoort voor mij bij endurance.’ |

Eenhoorn’s Dahman
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hengst
1.57m
schimmel
endurance
Arabisch Volbloed Stamboek
Oosterveld’s Marsaz x Djelfor x Dahman
Marly van Ditzhuyzen
Marly van Ditzhuyzen
CEI Gartow 120 km: 12e van 25; CEI Marbach 120 km:
5e van 19; CEI Kreuth 160 km: 6e van 7

