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‘Iedereen houdt er rekening mee dat het kan vriezen of dooien’
Monique Peutz blijft positief over doorgang WK Jonge Dressuurpaarden
»Vervolg van voorpagina
DOETINCHEM – Voor Monique Peutz, lid van de begeleidingscommissie, breken er
spannende tijden aan. “Ik
ben heel benieuwd of het
WK Jonge Dressuurpaarden
doorgaat. Iedereen houdt er
nu rekening mee dat het kan
vriezen of dooien. We staan er
nog steeds positief in en we
gaan ervan uit dat het gewoon doorgaat. Ik vind het
belangrijk dat het alleen
doorgaat als aan alle regelgeving kan worden voldaan. We
zijn ook reëel dat we alleen
maar naar het WK gaan als
het verantwoord is. We gaan
geen risico’s nemen. We
wachten op een definitief bericht van de organisatie en de
FEI. Ik ga ervan uit dat ze er
in Verden deskundig mee omgaan en een verstandige beslissing nemen.”
door Eline Korving

Voor de Nederlandse afvaardiging
staat veiligheid voorop. “We zouden
eventueel kunnen besluiten dat iedereen die meegaat 48 uur van tevoren
een coronatest moet doen. Dan
weten we met zekerheid dat de volledige Nederlandse afvaardiging op
dat moment geen corona heeft en dat
we er veilig heen gaan. Natuurlijk
zullen wij ons ook heel nadrukkelijk

Brexit-voorstellen voor
paardensector
LAUSANNE – Een aantal Europese organisaties heeft voorstellen voor veilig
en vlot paardentransport tussen de EU
en het Verenigd Koninkrijk naar de
Brexit-onderhandelaars van zowel de
EU als Groot-Brittannië gestuurd. Ze
zijn bang dat wanneer dit niet tijdig
geregeld wordt, grote economische
consequenties voor de paardensector
zullen volgen.
De Ierse paardensportbond (IHSC), de
FEI en de internationale bond voor
paardenrensport hebben samen het
voorstel gemaakt. Ook twee organisaties van volbloedfokkers en de Europese paardensportbond dachten mee
in de taskforce. Het doel is om paardenwelzijn en -gezondheid te waarborgen en de handel en sport door te
kunnen laten gaan nadat Groot-Brittannië vanaf 1 januari 2021 niet meer
aan de EU-regelgeving gehouden is.
De Brexit kan een bedreiging vormen
voor de handel en sport tussen de EU
en het Verenigd Koninkrijk.
De taskforce wil onder meer dat er
aan weerszijden geen invoertarieven
komen voor paarden. Ook willen ze
de gezondheidsstatussen gelijkschakelen, een als ‘gezond’ aangeduid
paard in het VK wordt dan ook in de
EU als zodanig aangemerkt. Digitale
paspoorten moeten de traceerbaarheid van paarden en snel vaststellen
van gezondheidsstatus, eigendom en
verplaatsingen mogelijk maken.

Monique Peutz: “We zijn reëel dat we alleen maar naar het WK gaan als het verantwoord is. We gaan geen risico’s
nemen.” FOTO’S WWW.ARND.NL

aan de regels houden en deze handhaven.”

Beperkingen
In verband met het coronavirus verwacht Peutz dat er een beperkt aantal
mensen mee naar Verden mag. “Het

‘Uitstel voor paarden een voordeel’
Renate van Uytert-van Vliet kijkt uit naar een bijzonder WK. “Het is uitzonderlijk
om aan zo’n WK deel te nemen dat onder totaal andere omstandigheden georganiseerd wordt. Het is natuurlijk wel jammer dat het kleinschaliger is. Het is een
keer wat anders om een WK binnen in een hal te rijden.”
Volgens de amazone heeft elk nadeel zijn voordeel. “Door het uitstel zijn de paarden een paar maanden ouder dan in augustus. Voor de leeftijd van de paarden
zijn het moeilijke proeven. We hebben nu langer de tijd om te oefenen en we
kunnen er rustig naartoe trainen. Dit is positief voor de paarden zelf.”
De Nederlandse amazone heeft met Just Wimphof, Johnny Depp en In Style drie
ijzers in het vuur om hoge ogen te gooien in Verden. “Ik hoop met alle drie de
paarden een perfecte proef neer te kunnen zetten. Mijn paarden hebben allemaal
drie fijne gangen. We willen laten zien wat we kunnen.”

hangt van de eisen van de organisatie
af hoeveel begeleiding we mee
mogen nemen, maar we gaan ervan
uit dat dat beperkt zal zijn. Hier passen we ons op aan. Als het echt zo
ver is, gaan we met alle ruiters om
tafel hoe we het gaan invullen. Normaal is het een heel gezellige boel,
maar dat zit er helaas dit jaar niet in.”

Selectiewedstrijd in Nunspeet
Bij de selectiewedstrijd in Nunspeet
werden de coronamaatregelen uitstekend nageleefd. “Van tevoren was
bekend dat elke deelnemer één
groom mee mocht nemen en verder
niemand. Hier heeft iedereen zich
super aan gehouden. De juryleden
waren van elkaar gescheiden door
middel van schermen, zodat we afstand konden houden. Er werd geen
publiek toegelaten. We hebben in
Nunspeet veilig en goed kunnen trainen. Bij de training reden er steeds
twee combinaties in de bak, zodat
het mogelijk was om genoeg afstand

te houden. Alle besprekingen na afloop zijn via de mail gegaan. Je kan
in deze tijd alleen zo’n selectiewedstrijd houden als iedereen zich aan de
maatregelen houdt”, aldus Peutz.

Goede kansen
Het is voor Peutz lastig om voorspellingen te doen over de WK-resultaten. “Het is vooral in dit seizoen
moeilijk, omdat we natuurlijk weinig
buitenlandse ruiters hebben kunnen
volgen op concoursen.”
Peutz is blij met de afvaardiging. “In
alle drie de leeftijdscategorieën hebben we goede paarden en goede ruiters. Ik schat dat we goed mee kunnen doen. Iedereen doet er ook alles
aan om goed voor de dag te komen.
We gaan nog een keer extra trainen
en proefgericht trainen. We hebben
het plan klaar om zo goed mogelijk
voorbereid naar Verden te gaan. Om
die reden hadden we er ook voor gekozen om de laatste selectie binnen
te houden.”

‘We moeten heel blij zijn als het doorgaat’

Renate van Uytert-van Vliet met Johnny Depp op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo 2019.

Bart Veeze is geselecteerd voor het WK met Kyton en Imposantos. Het houdt
Veeze bezig of het evenement wel of niet doorgaat. “Ik kan me er nog niet zo
goed een voorstelling van maken wat er straks wel en niet toegestaan is.”
Het is in deze tijd niet vanzelfsprekend dat er publiek bij de evenementen aanwezig is. “Natuurlijk is het leuk als de tribunes vol zitten en als er veel sfeer is.
Dat is wel kicken, maar iedereen weet dat dit niet zal gebeuren. We moeten met
zijn allen heel blij zijn als het gewoon door kan gaan. In welke vorm dat dan is,
moeten we afwachten.”
Het WK behoudt ondanks de corona zijn waarde. “De beste paarden van de wereld komen. In mijn ogen gaat het om de sport. Op ClipMyHorse heb ik de paarden die voor Duitsland aan het WK deelnemen bekeken. Als het doorgaat weet
ik zeker dat het een heel mooi WK gaat worden met toppaarden. Ik vind het nog
steeds een waardig kampioenschap.”
Veeze hoopt dat hij met beide paarden de finale mag rijden. “Ik weet wat ik aan
Imposantos heb. Hij heeft al twee WK’s gelopen en hier zeer goed gescoord.
Kyton loopt heel makkelijk door de proef en heeft drie heel goede gangen.”

Laatste koersen op
Groningse drafbaan
gaan toch door
GRONINGEN – Door de trouwe sponsors kan de naar aller waarschijnlijkheid allerlaatste race op 18 oktober
op de drafbaan in Groningen doorgaan. Het bestuur van de Koninklijke
Harddraverij & Ren Vereniging Groningen (KHRV) had het laatste evenement van het jaar deze week al officieel geannuleerd bij de landelijke
drafsportkoepel NDR, maar dankzij
een spontane actie van vrienden van
de drafbaan blijft het evenement toch
op de agenda.
KHRV-adviseur Kees de Bock: “Dankzij
deze hartverwarmende steun kan het
programma toch doorgaan, met acht
races en een gelegenheidskoers voor
amateurs en oud-pikeurs. Dat is een
van de gezelligste races per jaar en
de deelnemers leven ernaar toe. Dit
konden we niet afzeggen.”
Zoals het nu lijkt is de komende meeting meteen de laatste in de bijna
honderdjarige geschiedenis van de
drafbaan. De gemeente heeft de
KHRV de huur met ingang van komend jaar opgezegd. De baan zou de
plannen in de weg staan om het terrein in het Stadspark om te bouwen
tot een van de belangrijkste pop- en
festivallocaties van het land.

Binnenkort op
ClipMyHorse...
• 13-18 oktober: Vilamoura
Champions Tour week 2, CSI
3*, YH
• 13-18 oktober: MET I Oliva week
3, CSI1*, 2*,YH

