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‘Verden’ schat kans op doorgang WK hoog in
Als het WK Jonge
Dressuurpaarden
in Verden dit jaar
doorgaat, wordt
het een zeer
speciale editie
die niet te vergelijken is met
voorgaande
jaren, zoals hier
in 2019 nog in
Ermelo. FOTO
WWW.ARND.NL

DOETINCHEM – Menig paardensportliefhebber vraagt zich af
of het WK Jonge Dressuurpaarden van 9 tot en met 13 december
ondanks de coronacrisis wel door kan gaan. Grote evenementen
over de hele wereld worden gecanceld, maar de organisatie van
het prestigieuze kampioenschap ziet mogelijkheden om het evenement in Verden toch te laten plaatsvinden. Ook de Nederlandse
afvaardiging houdt de moed erin, maar is tegelijk realistisch dat
het alleen kan als het verantwoord is.
door Eline Korving

De Paardenkrant blikt met enkele
nauw betrokkenen vooruit op een
zeer speciale editie van het WK
Jonge Dressuurpaarden. Iedereen
is het erover eens dat dit een titelstrijd wordt die anders is dan alle
andere WK’s die in de afgelopen
jaren georganiseerd zijn.

natuurlijk niet bestand zijn, maar
event-directeur Ulrike Kubelke is
optimistisch over de doorgang van
het WK. “Mijn inschatting is dat er
goede kansen zijn dat het wereldkampioenschap in december gewoon plaatsvindt. We bereiden ons
goed voor. Met andere evenementen hebben we al ervaring opgedaan
met hygiëneprotocollen en andere
regels rondom het coronavirus.”

Goede kansen
Tegen een eventuele tweede lockdown zou de concoursorganisatie

Maatregelen
Om de kans op verspreiding van

het virus te verkleinen neemt de
organisatie maatregelen. “Op het
evenement is één ingang, zodat we
goed in de gaten kunnen houden
hoeveel mensen er op het terrein
aanwezig zijn. Iedereen die naar
Verden afreist heeft een bewijs met
een reden waarom hij of zij aanwezig moet zijn op het evenement.
Ook wordt iedereen gecontroleerd
op koorts. De anderhalve meter afstand wordt ook gewaarborgd. Er
zijn desinfecteermiddelen aanwezig en iedereen moet verplicht een
mondkapje op.”

Beperkt budget
Corona heeft ook invloed op het
budget. “We kunnen dit jaar minder geld uitgeven dan de voorgaande jaren. Ondanks het beperkte budget worden de
kampioenschappen niet anders gehouden dan aanvankelijk gedacht.
Alles wordt doorgevoerd zoals gepland.”

»Lees verder op pag. 3

Geen afmeldingen
Ruiters en amazones uit de hele
wereld hebben zich gekwalificeerd
voor het WK. De organisatie is
ervan overtuigd dat iedereen naar
Duitsland kan reizen. “Iedereen
die zich tot nu toe heeft aangemeld
kan deelnemen aan het kampioenschap. We hebben nog geen afmeldingen gehad.”
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Kubelke heeft er vertrouwen in dat
er publiek, journalisten en fotografen bij het evenement aanwezig
kunnen zijn. “Dagelijks zijn er 500
toeschouwers welkom om de deelnemers aan te moedigen en om van
de sport te genieten. Er worden
een aantal journalisten en fotografen toegelaten om het WK vast te
leggen. Op deze manier kunnen
liefhebbers het evenement ook op
afstand meemaken.”

Strijd om Limited Edition
wordt voortgezet
ARNHEM – Een onafhankelijke deskundige
moet ervoor zorgen dat Blythe Brown wél
de stukken krijgt die dressuuramazone Judith Pietersen, volgens Blythe, niet wilde
afstaan nadat ze daartoe was veroordeeld
door de voorzieningenrechten in Zutphen.
Dat, samen met dwangsommen, vormt de
kern van het incidentele beroep dat Blythe,
de ex-echtgenote van thrillerschrijver Dan
Brown, instelde.
Dat vonnis pakte eind augustus niet gunstig uit voor Pietersen: ze moest direct (‘uitvoerbaar bij voorraad’) de stukken laten
zien waaruit zou blijken hoe het zit met
het eigendom van de Friese tophengst Limited Edition en nog enkele andere waardevolle goederen. Blythe denkt dat haar
ex Dan deze vermogensbestanddelen
heeft onttrokken aan het huwelijkse eigendom dat zij destijds gemeenschappelijk
had met haar wereldberoemde man.
Hoewel Pietersen geen rechtstreeks belang had bij een hoger beroep (ze moest
van de kort geding-rechter gelijk openheid
van zaken geven) was het deze ‘onjuiste
weergave van de feiten’ die haar advocaat
mr. Luc Schelstraete ertoe bracht om in
appèl te gaan. “De staat New Hampshire,
waar het echtpaar Brown woonde, ként
geen gemeenschap van goederen. Meneer Brown mocht met zijn zelf verdiende
vermogen doen wat hij wilde.”
Schelstraete betoogde ook dat Pietersen
wel degelijk inzage had gegeven, maar
dat men nu eenmaal niet kan laten zien
wat men niet heeft. En dat het maar eens
afgelopen moet zijn met de juridische stalking van zijn cliënte door een batterij duur
betaalde Zuidas-advocaten, die het namens multimiljonaire Blythe Brown hadden voorzien op de ‘hardwerkende amazone die woont in een huurhuis op het
Gelderse platteland’. Het Hof doet ten laatste op 24 november uitspraak.

KWPN en AES slaan handen ineen met gezamenlijke WBFSH-voordracht
ERMELO/SCHIJNDEL – KWPN en AES gaan
met hun WBFSH-voordracht een historische samenwerking aan. De stamboeken
dragen dr. Eva-Maria Broomer, uitvoerend
directeur bij British Breeding, aan als VicePresident en Ralph van Venrooij, hoofd
Fokkerijzaken bij het KWPN, als Uitvoerende Commissie. “We zijn optimistisch dat
een dergelijke samenwerking een enorm
potentieel zal ontsluiten en zal helpen bij
het bevorderen van de belangrijkste strategische doelstellingen van de WBFSH op
het gebied van onder meer internationale
fokwaarden en gegevensuitwisseling”,
lezen we in de voordracht.
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Event-directeur Ulrike Kubelke is optimistisch over de doorgang van het
WK. “Mijn inschatting is dat er goede
kansen zijn dat het wereldkampioenschap in december gewoon plaatsvindt. We bereiden ons goed voor.”
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