Reportage

Caminhos Gerais

Mangalarga Marchador

het Braziliaanse gangenpaard

Tijdens de oprichting van de Europese
vereniging van de Mangalarga Marchador, de EAMM, dit voorjaar tijdens
de Equitana in Essen werden wij door
de Braziliaanse vereniging van de
Magalarga Marchador uitgenodigd
het zestigjarige bestaan van de ABCCMM mee te vieren in Brazilië. Er zijn
vele gangenpaardenrassen, maar de
Mangalarga Marchador is als een virus. Iedereen die er mee in aanraking
komt raakt besmet en verknocht aan
zijn werklustige en koele karakter en
zijn heerlijke Marcha. Zo’n uitnodiging
konden we dus onmogelijk aan ons
voorbij laten gaan….
Tekst: Jos Verhoeven / Foto’s: deverreHoeve.com
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We hebben ritten
gemaakt door de prachtige
Braziliaanse natuur op
deze geweldige paarden,
paarden die klimmen als
berggeiten.

Na een reis van 24 uur via Madrid
en Rio ontwaken we in een hotel in
Belo Horizonte. De hoofdstad van de
provincie Minas Gerais verwelkomt ons
met een stralende blauwe Braziliaans
lucht. We zijn laat, geen tijd om uit te
slapen en aan de tijdverschuiving te
wennen. De bus wacht op de gasten
uit Europa. Na wat stukjes verse papaja
en mango, haasten we ons naar de bus
om naar de 28ste Nacional do Mangalarga Marchador te gaan. Een luid
galmende luidspreker met een contante stortvloed van Portugees, is het
eerste wat onze aandacht trekt als we
aankomen op het wedstrijdterrein van
de Nacional. Bijna gelijktijdig horen we
het ritmische geluid van paardenhoeven en gaan onze blikken automatisch
in de richting van vijftien tot twintig
drijfnatte paarden die in een grote,
ovale arena in de Marcha voorbij komen. Het is nog ochtend maar al zeker
25 graden. Zo’n 1200 paarden strijden
om de hoogste eer, om het beste paard
van Brazilië te worden. Onderverdeeld
in hengsten, merries en ruinen en
in de twee gangen die het ras kent,
36 ROS januari/februari 2010

zijn er ongeveer duizend Mangalarga
Marchadores die hun berijder in een
Marcha Batida gang dragen en slecht
tweehonderd die hun berijder met een
Marcha Picada verwennen. Heel veel
categorieën dus die iedere keer de
oval opnieuw in de Marcha vullen, tien
dagen lang.
Ontmoeting met Lucio Flavio Baioneta
We worden door de voorzitter van de
ABCCMM, Magdi Shaat, voorgesteld
aan Lucio Flavio Baioneta, de grondlegger van Caminhos Gerais.
Drie jaar geleden is Lucio Flavio met
zijn ‘Caminhos Gerais’-project gestart.
Zijn focus ligt op drie basisdoelstellingen: arm en rijk sociaal dichter bij
elkaar brengen, meer aandacht en
respect voor het milieu en het verkrijgen van sponsorgelden om dit alles
te verwezenlijken. Ondersteund door
universiteiten die professoren en studenten beschikbaar stellen met sociale,
juridische, medische en tandheelkundige specialisaties, trekt een colonne
van endurance ruiters van dorp naar
dorp. Maar voordat paard en ruiter
uit mogen komen in dit Circuito dos
Diamantes, moeten zij een aantal kwalificatiewedstrijden succesvol afsluiten.
Er worden honderden kilometers
afgelegd naar de locale kwalificatiewedstrijden, met het paard op de open
vrachtwagens, om uiteindelijk in het

Diamond Circuits uit te mogen komen
voor de strijd om het gouden zadel.
De kwalificatiewedstrijden worden op
verschillende locaties gehouden in gebieden in het Braziliaanse binnenland,
waar een door de overheid geregelde
vorm van zorg en sociale ondersteuning nauwelijks aanwezig is. De hele
karavaan van ruiters, professoren, studenten en begeleidende teams wordt
bij locale families ondergebracht. Zo
ontstaat een solidariteitstoerisme. Ook
wij werden overladen met heerlijke natuurlijke producten, zeepjes en oliën,
gemaakt door de inheemse bevolking.
Door de studenten van de universiteiten worden de locale mensen bewust
gemaakt van de mogelijkheden die
de verkoop van hun producten en
ambachten bied. Zo hebben we niet
alleen de zeepjes, maar ook een prachtig zadel en een handige ‘Gaminhos
Gerais’ zadeltas meegebracht.

Verschil met Nederland
Vooral de medische en tandheelkundige hulp die door het begeleidende
team aan de locale bevolking wordt
gegeven, wordt als een van de belangrijkste aspecten van dit project ervaren.
Op deze manier zijn de afgelopen drie
jaar al 100.000 kinderen en 60.000
volwassenen door Gaminhos Gerais
positief bereikt.
De finale van het project vindt plaats

tijdens de openingsceremonie van
de Mangalaga Marchador Nacional
exposition gepresenteerd en door het
publiek bejubeld. Dat is waar ze het
allemaal voor gedaan hebben.

Ook in Europa

in de Vale do Jequitinhonha’ (Jequitinhonha River Valley), in Minas Gerais.
Een prachtig natuurgebied, maar
bevolkt door extreem arme mensen.
Voor de deelnemers van de finale van
deze endurancerace gaat het natuurlijk om het beste paard en de beste
ruiter. De Mangalarga Marchador is van
nature, door zijn regelmatige gangen
en uithoudingsvermogen, het perfecte
paard voor deze wedstrijden. De paarden worden met behulp van moderne
elektronica tijdens de race gevolgd en
beoordeeld op performance, conditie
en regelmaat. Juryleden van de ABCC
Mangalarga Marchador evalueren
niet alleen het uithoudingsvermogen,

de gangen en interactie van en met
het paard, maar ook de ruiter en zijn
houding en gedrag ten opzichte van
het paard. De winnaars in de drie categorieën hengsten, ruinen en merries
krijgen de Gold Saddle Trophy.
In Brazilië is het paard vooral een
vervoermiddel en werktuig, en dat
is regelmatig te herkennen aan de
manier waarop met de paarden omgegaan wordt. Dat is vaak confronterend
anders dan in Nederland. Daarom
wordt er bij deze wedstrijden ook een
golden Stirrup Trophy uitgereikt voor
degene die zijn paard het beste verzorgt en behandelt. De winnaars van
het ‘Circuito dos Diamantes’ worden

Er worden honderden
kilometers afgelegd naar
de locale kwalificatiewedstrijden, met het paard op
de open vrachtwagens,
om uiteindelijk in het Diamond Circuits uit te mogen
komen voor de strijd om
het gouden zadel.

We hebben ritten gemaakt door de
prachtige Braziliaanse natuur op deze
geweldige paarden, paarden die klimmen als berggeiten. We zijn verrast
door de vriendelijkheid van de Brazilianen voor wie niets te veel gevraagd
is. We hebben echte emoties gezien
van de winnaars en verliezers en het
oprecht samen delen van verdriet en
vreugde. Het is in zo een kort verslag
moeilijk te bewoorden, maar voor ons
staat vast dat wij ons willen kwalificeren voor het ‘Circuito dos Diamantes’
2010. Samen met de Mangalarga
Marchador vereniging uit de Verenigde
Staten, heeft de EAMM een intentieverklaring ondertekend, dat zij dit goede
doel ook in Europa zullen uitdragen en
ondersteunen.
Er zijn inmiddels sponsorgelden
verzameld die het mogelijk maken dat
in mei 2010 juryleden en een begeleidingsteam naar Europa komen voor de
eerste kwalificatiewedstrijden buiten
Brazilië. Wij zullen zorgen dat we er
klaar voor zijn. Er zijn zes enduranceraces op de kalender gezet, vijf in Brazilië
en een in Duitsland.
januari/februari 2010 ROS 37

