BIJNA VERSCHEURD DOOR
LOSGEBROKEN HENGST

Esplendor

Op het moment dat hij ter wereld komt in de
zuidelijke Amerikaanse staat New Mexico is
het al duidelijk: die kleine zwarte hengst is een
pláátje van een paard. De bink krijgt de naam
Esplendor, Spaans voor ‘pracht’. Hij groeit op
in de warme zon die zijn vacht laat glimmen en
wordt op de weiden een sterk paard. Esplendor
is klaar voor een glansrijke toekomst!

Foto’s: Allison Mae Photography

Als er één paard is dat de fokker niet per se kwijt
hoeft, dan is het deze zwarte parel. Maar alles
houden is geen optie. Omdat zijn vader al bij de
ranch zelf in dekdienst staat, wordt Esplendor op
vierjarige leeftijd geruind en te koop gezet. Precies
op dat moment bezoekt de Amerikaanse Sharon La
Pierre de ranch met haar paard Caramela de Raza.
Ze heeft de verwaarloosde merrie in ruil voor 90
balen hooi kunnen redden van de dood, en wil meer
leren over het bijzondere ras, de Peruaanse Paso.
Er lijkt daarvoor geen betere plek te zijn dan de stal
waar ze met dit ras fokken.
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Wie is Esplendor?
NAAM: LEA ESPLENDOR
RAS: PERUAANSE PASO
LEEFTIJD: 16 JAAR
WOONPLAATS: BOULDER,
COLORADO
SCHOFTHOOGTE:
1.49 METER
DOL OP:
BANANEN EN HIMALAYA
ZOUTBLOKKEN

Paardrijden is geen vanzelfsprekendheid voor Sharon. Jaren voordat ze haar eerste
paard koopt, valt ze van een hoge, stenen trap, waarbij ze één van haar benen
verbrijzelt. Ze wil graag paardrijden, maar is bang dat opstappen onmogelijk zal zijn
vanwege haar zwakke linkerbeen. De trainers van de ranch stellen haar gerust: met een
Peruaanse Paso zal ze alle kansen krijgen. Dankzij hun trouwheid zullen ze hun baasje
altijd tevreden stellen, ook als dat betekent dat ze moeten knielen bij het opstijgen.

De klik met het ras is enorm, maar de chemie met
Esplendor is reusachtig. Sharon voelt dat ze voor elkaar
zijn gemaakt en koopt de ruin. In de maanden erna
maken Sharons paarden hun baasje bijna dag en nacht
mee. Al snel zijn Esplendor en Sharon een ijzersterk
team. Voor de buitenwereld wordt totaal onzichtbaar
dat Sharon een zwakker been heeft. Wanneer zijn ruiter
een beetje naar links helt, dan corrigeert Esplendor
haar, en als ze naar rechts glijdt, dan weet hij haar
direct weer op te vangen. Het maakt Sharon apetrots.
Ze kan voor meer dan honderd procent op de ruin
vertrouwen. Hij zal haar nooit in de steek laten.
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De zwarte bink krijgt de naam
Esplendor: Spaans voor ‘pracht’.
Samen galopperen Sharon en haar Esplendor door
de prachtige landschappen van New Mexico. Aan het
einde van zo’n rit, wanneer Sharon de dikke manen
van de ruin vastpakt, weet hij dat ze wil afstijgen. Als
ijzersterke combinatie worden ze zelfs onderdeel van
een showteam met Peruaanse Paso’s en doen ze mee
aan wedstrijden. Wat er ook gebeurt, Esplendor heeft
altijd zijn baasje op de eerste plaats staan.
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Op een mooie dag besluit Sharon een buitenrit te
maken samen met een aantal andere ruiters. Terwijl
de ruiters lekker met elkaar kletsen, zien ze plotseling
een loslopende hengst. Hij kijkt kwaad naar de mensen
en paarden, die voor hem indringers vormen. Ze
schrikken: aan de houding van de hengst te zien, is hij
van plan om aan te vallen. Binnen enkele seconden
verandert de prachtige dag in een nachtmerrie. De
hengst krijgt een waas voor zijn ogen. Hij heeft het op
één paard gemunt... en dat is Esplendor.

De vijandige hengst heeft het op één
paard gemunt: Esplendor.
Met zijn mond open vlíégt hij op de overdonderde
zwarte ruin af. In paniek bedenkt Sharon dat ze maar
één ding kan doen, en dat is héél snel naar huis
galopperen. Terwijl de hengst naast haar steigert om
indruk te maken, spoort ze Esplendor aan en racet
weg. Helaas schrikt het de aanvaller niet af. Hij zet de
achtervolging in en bijt met zijn
tanden in Sharons bovenbeen.
Hij is vastbesloten om haar
uit het zadel te krijgen...
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Door te schreeuwen probeert Sharon de hengst weg te
jagen, maar hij is totaal niet onder de indruk. Uit wanhoop
gooit Esplendor zijn hele gewicht tegen de hengst aan,
maar het werkt niet. De hengst weet niet van ophouden.
Dan pakt Sharon de manen van Esplendor, zodat hij weet
dat ze af wil stijgen. In een paar seconden staat ze op de
grond, terwijl ze de teugels vasthoudt. Het maakt de hengst
woedend. Hij stormt langs Sharon, rukt de teugels uit haar
handen en trekt ze aan flarden. Door zijn brute kracht raakt
de kaak van Esplendor uit de kom.

Sharon moet toezien hoe de hengst
haar paard op de grond smijt.
Steigerend stort de hengst zich boven op de angstige
Esplendor, die geen schijn van kans maakt. Sharon moet
machteloos toezien hoe de hengst haar paard op de grond
smijt, trapt en bijt. Esplendor vecht voor zijn leven, maar de
paniek groeit. Als niemand ingrijpt, zal de hengst doorgaan
tot de dood erop volgt.
De tranen branden in Sharons ogen. Ze móét de hengst
afleiden, anders raakt ze haar vierbenige vriendje kwijt.
En dan doet ze eigenlijk iets heel doms. Met haar armen
omhoog rent ze richting de vechtende paarden. De hengst
kijkt verbaasd en stormt met een sprong op Sharon af.
Wanneer ze zijn bloederige tanden ziet, beseft ze pas hoe
kwetsbaar ze is. Het enige wat ze kan bedenken, is gillen.
Ze gilt zo hard en hoog mogelijk. In haar verleden, toen
ze operazangeres was, kon ze glas laten breken met haar
stem. Plotseling stopt de hengst zijn aanval. De ijzige tonen
hebben de trommelvliezen in zijn oren laten knappen.
Hij schudt met zijn hoofd en dan wordt het ongelooflijke
werkelijkheid: de hengst loopt weg. Direct gaat Sharon naar
Esplendor, die helemaal onder het bloed zit. Haar arme
maatje, wat heeft de hengt hem aangedaan?!

De hengst kijkt verbaasd en stormt
op de kwetsbare Sharon af.
Eenmaal thuis wast Sharon het bloed van Esplendor af.
De stoere strijder zit onder de wonden en is vreselijk
geschrokken. Op advies van de dierenarts wandelt Sharon
veel met hem. De artsen kunnen behalve een ontwrichte
kaak en gebroken kies niets vinden. Maar wat hem écht in
de weg zit, is ook niet lichamelijk: het is de enorme deuk in
zijn zelfvertrouwen. Hij is ontzettend angstig geworden...
Twee weken nadat Sharon en Esplendor aan de dood zijn
ontsnapt, wordt een andere combinatie aangevallen door
de hengst. Zij komen er minder goed vanaf. De ruiter
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eindigt met een enorme beenwond in het ziekenhuis en
moet wekenlang herstellen. Het paard raakt ernstig gewond
aan zijn been en rent in complete paniek een ravijn in. Het
bezorgt Sharon kippenvel. Dankzij het heldhaftige optreden
van Esplendor hebben zij het gered!

Sharon is haar ‘Splendie’ eeuwig
dankbaar, maar hij zit vol angst...
Het leven van Esplendor en Sharon is totaal veranderd.
Sinds de angstige ervaring hebben ze niet meer aan
shows deelgenomen. Esplendor moet zijn vertrouwen
onder het zadel terugkrijgen. Hoewel de aanval bijna drie
jaar geleden is gebeurd, is rijden een flinke opgave. Als
Esplendor een paard achter hem hoort draven, dan raakt
hij in paniek. Sharon blijft sterk: haar ‘Splendie’ heeft
haar door de traumatische dag heen gesleept, nu moet
zij voor hem klaarstaan. Ooit, óóit, zal die show er weer
van komen. En als het zover is, weet Sharon dat ze een
daverend applaus verdienen, want Esplendor, haar alles, is
duidelijk één uit duizenden gebleken!
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