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Beschuldigde sta op…
Tientallen paarden sneuvelen in wedstrijden – Nooit geziene dopingschandalen!
Echtgenoot en familie van HRH Princess Haya, voorzitster van de FEI, meer dan betrokken…
Het rommelt al maanden in de internationale coulissen van de endurance sport. Is het nog verantwoord
om paarden 160 km door een parcours te jagen, waarbij zelfs de best getrainde Arabische volbloeden van
uitputting sterven, hun benen breken of tijdens de race spoorloos verdwijnen…?
Wereldwijde kritiek komt er van verschillende ruitersportfederaties tegen de lakse houding van de FEI. Vooral
omdat de persoonlijke entourage van HKH Prinses Haya, amper of geen actie onderneemt tegen deze
schandaalpraktijken. Is er meer dan een ‘conflict of interest’ voor de presidente gezien haar man en zijn familie
via diverse stallen in meer dan 20 dopingschandalen betrokken zijn, daar waar de FEI statutair faire competities
en ‘clean sport’ hoog in het vaandel postuleert?
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HRH Sjeik Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum
– geen onbesproken blad
in de internationale
paardensport. Kampioen
in de endurance maar in
2009 al betrapt op doping.
Recent is een grote verboden
medicamentenhandel in
zijn renstallen in GrootBrittannië ontdekt.

HRH Sjeik
Mohammed
Bin Rashid Al
Maktoum geen
onbesproken
blad

De eerste minister,
Vicepresident van de
Verenigde
Arabische
Emiraten (UAE) en de
constitutionele monarch
van Dubai, werd persoonlijk in
2009 al veroordeeld voor doping in de endurance
met het paard Tahhan (FEI Doping Case 2009/12) voor twee
positieve testen op de CEI 2* Sakhir - 120 km en op de CEI 2*
- 120 km in Dubai. De man van de FEI voorzitster werd toen
zes maanden te voet gezet. Maar daar trok hij zich niets van
aan. Tijdens die sperperiode organiseerde hij met FEI officials
een ‘privé wedstrijd’ in Euston (GBR). Hij reed er zelf mee,
maar de FEI nam geen sancties ook niet tegen de FEI officials
die er functioneerden.

De
“Goldophin”-renstal
van Sjeik Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum nabij
Newmarket werd eerder dit
seizoen in Groot-Brittannië
gesloten. Bij negen van
zijn galoppaarden werden
anabole steroïden gevonden
en de Britse overheid (DEFRA)
viel de stallen binnen. De trainer in
deze stal Mahmood Al Zarooni, werd
onmiddellijk voor acht jaar geschorst! In de
renwereld is de trainer de verantwoordelijke, niet
de eigenaar. In het Britse vakblad “Racing Post” (ook al
eigendom van de Sjeik) publiceerde men een statement voor
de Sjeik, “dat deze paarden niet voor de rennen ingezet werden,
en men nagelaten had te controleren of deze paarden bij een
behandeling positief zouden zijn… Het bleken dezelfde producten
waarmee zijn endurancepaarden eerder al betrapt werden!”
Wereldwijd zou de sjeik meer dan 5.000 renpaarden bezitten!
In mei werden op de luchthaven van Stansted bij een
toevallige controle van een vliegtuig van de regering van Dubai
(diplomatieke valies?) tal van verboden diergeneeskundige
producten gevonden voor de stallen van de entourage van
deze Sjeik. Op 7 augustus vielen de Britse controleurs
binnen op Moorley Farm, waar ze 124 dosissen verboden
producten vonden. Moorley Farm is in eigendom van de Sjeiks
management. De grote hoeveelheden op verschillende plaatsen
tonen aan dat het geen occasioneel gebruik is, maar een
professioneel georganiseerd gebruik om paarden ongeoorloofd
te behandelen en de rennen hiermee diepgaand te vervalsen.
Maar niet alleen in Groot-Brittannië worden ze gesnapt!

Mohammed Ali Al Shafar 2 jaar te voet na
dopingtest

Na een positieve test op verboden steroïden in zijn paard
waarmee hij één van de prestigieuze endurancewedstrijden
december 2013

006_Reportage_dec2013.indd 57

| 57
26/11/13 11:43

REPORTAGE

welzijn van de paarden op te lossen”. Voor en tijdens de jaarlijkse
algemene vergadering van de FEI in Montreux (SUI) kwam ze
onder spervuur te liggen. De inderhaast opgerichte “Taskforce”
van 5 wijzen in juli laatsleden, zou nu een aantal aanbevelingen
naar voren brengen.
De actieve stof die gevonden werd in het paard Orman
de Cardonne, heeft een gelijkaardig effect als groeimiddel
zoals testosteron en is verboden in mannelijke paarden.
Hetzelfde product werd ontdekt in vijf andere gelijkaardige
dopinggevallen die in de Arabische Emiraten bekend raakten.
Het FEI Tribunaal specifieert expliciet dat de 43-jarige ruiter
Al Shafar, helemaal geen uitleg wou geven hoe dit product in
zijn paard zou zijn gekomen! De ruiter werd gediskwalificeerd
in deze wedstrijd, kreeg een symbolische boete van 2.000
Zwitserse Franken en moest 1.000 euro bijdragen voor de
kosten.

De Belgische endurance coach Pierre Arnould bond
de kat internationaal de bel aan. De FEI wees deze
klokkenluider met de vinger en hij kreeg een publieke
blaam omdat hij niet correct zou omgegaan zijn met
vertrouwelijke informatie. Bij zijn aanstelling in de
FEI commissie moest hij een brief ondertekenen om FEI
zaken binnenskamers te houden. “DE FEITEN ZIJN ECHTER
ZO ERG DAT IK DIT NIET KAN EN MAG VERZWIJGEN, DEZE BRIEF
IS GEEN OVEREENKOMST OF VRIJGELEIDE VOOR EEN ÉÉNZIJDIGE
OPGELEGDE ZWIJGPLICHT OF CENSUUR VANWEGE DE

FEI!”

won in de Arabische Emiraten, werd deze ruiter geschorst.
Orman de Cardonne, het paard van Al Shafir testte op
16 februari positief op de verboden substantie 17-alphahydroxyprogesterone hexanoate nadat het de “UAE (United
Arab Emirates) Presidents Cup” in Abu Dhabi gewonnen had.
Meteen het 34ste dopinggeval sinds 2005, voor prominente
stallen in de Arabische Emiraten, dat voor het sporttribunaal
van de FEI kwam; het eerste geval voor de “Al Reeh Stabels” in
Dubai waarvoor deze ruiter uitkomt.
In de week voor deze uitspraak, kwamen vertegenwoordigers
van over de gehele wereld naar de jaarlijkse vergadering voor
de endurance in Abu Dhabi. De escalerende crisis rond de
dopingschandalen en de gekwetste en dode paarden, domineerde
de intense debatten. De Duitse Ruitersportfederatie, - één van
de belangrijkste federaties ter wereld als het over paardensport
gaat - publiceerde nadien een statement: “Endurance is jammer
genoeg in diskrediet gevallen, specifiek in de Arabische wereld,
door tal van ongevallen, manipulaties en doping”.
Verwondering alom deze zomer over de meerdere
dopinggevallen en twee politionele invallen in een privé
vliegtuig en in de stallen in Newmarket (GBR) van Sjeik
Mohammed op zoek naar verboden diergeneeskundige
producten. Dit wakkerde zijn echtgenote Princes Haya aan
om de FEI (Internationale Ruitersportfederatie) waar ze sedert
2006 voorzitter van is, met haar 130 aangesloten landen, “te
verzekeren dat ze alles ondernemen om deze crisis aangaande het
58 |

Uit de FEI statistieken blijkt dat Al Shafar zijn internationale
carrière begon met paarden die hij voor zijn eigenaar Sjeik
Mohammed reed en voor andere stallen binnen de Maktoum
familie, vooraleer hij sommige van hun paarden, inclusief
Oman de Cardonne, kocht om de ‘Al Reeh’-stal op te richten.
Deze uitspraak werd op de website van het FEI tribunaal
gepubliceerd, zonder enig begeleidend media- of persbericht.
Nochtans is de FEI professioneel omringd wanneer het over
persberichten gaat.

Pierre Arnould – Belgische
Klokkenluider zoals Edward Snowden en
Julian Assange?

De Belg Pierre Arnould (54 jaar) is al 26 jaren actief bezig
met internationale paardensport en heel specifiek in de
endurance. Hijzelf heeft 4 wereldkampioenschappen en 4
Europese kampioenschappen endurance gereden en werd
nooit uitgesloten! Hij is sedert 2001 chef d’équipe/coach
van de Belgische ploeg dienaangaande en bracht menige
internationale medailles mee voor ons land. Hij is verbonden
aan het hippisch onderzoekcentrum Mont-le-Soie in Wallonië
en was jarenlang ook kabinetsmedewerker van Minister
Benoit Lutgen, verantwoordelijk voor Waalse Landbouw en
Middenstand. Pierre kent deze sport door en door, en weet
daarenboven hoe men politiek moet bedrijven. Sedert 2011 is
hij aangeduid in de FEI commissie endurance, wat bewijst dat
hij in deze discipline beslagen is en internationale erkenning
geniet, anders zou je niet op dit selecte zitje geroepen worden.
Dientengevolge kent hij de geplogenheden en de handel en
wandel – ook in de coulissen – van deze discipline. “Wat er de
laatste tijd gebeurde, kan niet verzwegen worden of in de doofpot
gestopt, zoals veel FEI Officials en beleidsverantwoordelijken
blijkbaar met medeweten of oogluikend deden. Dit door de sterke
politieke en financiële betrokkenheid en druk van de Arabische
staten in deze discipline, maar ook in de fundraising voor de
FEI. Als paarden moeten sneuvelen voor de eer van deze Sjeiks
dan moeten we aan de alarmbel trekken. Ook al ben ik lid van
de FEI endurance commissie en heb ik een brief aangaande het
omgaan met vertrouwelijke informatie bij de aanstelling moeten
ondertekenen, kan en mag ik dit niet verzwijgen, deze brief
is geen overeenkomst of vrijgeleide voor een éénzijdige
opgelegde zwijgplicht”, stelt de gedreven paardenman.
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Ingmar De Vos, CEO en secretaris-generaal van de FEI floot
zijn landgenoot Pierre Arnould in een persbericht hard terug
als over dit heikel thema wereldwijd reacties komen. Arnould
zou zijn boekje te buiten zijn gegaan, door als lid van de FEI
Endurance Commissie, zonder raadpleging van zijn collega’s,
de vuile was zomaar buiten te hebben gehangen.
Ingmar De Vos schrijft:
“Mr. Arnould heeft ongefundeerde aantijgingen en uitlatingen
gedaan, en deze sport en de FEI hierdoor in diskrediet gebracht”.
“Mr. Arnould heeft publiekelijk verklaard dat het FEI bureau
voorstellen van de endurance commissie verworpen zou hebben,
hetgeen manifest onjuist is.”
“Mr. Arnould sprak als lid van het FEI Endurance Comité zonder
enig mandaat of ruggespraak. De voorzitter van deze commissie
heeft hem dienaangaande aangeschreven.”
“Zoals alle FEI Commissie leden, tekende de heer Arnould een

document van ‘non-disclosure’ (niet openbaar maken) waarin hij
zich akkoord verklaarde om actief de FEI beslissingen of politiek
te ondersteunen”.
In het persbericht verklaart de FEI CEO verder: “In mijn
hoedanigheid van secretaris generaal van de FEI, in overleg met
de respectievelijke betrokken departementen van deze organisatie,
kijk ik momenteel uit of er verdere acties dienaangaande dienen
ondernomen.”
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FEI persbericht (18/10/2013) - Ingmar De
Vos tackelt Pierre Arnould.

Voorwaar een meer dan publieke blaam en vingerwijzing
naar de man die deze onaanvaardbare wanpraktijken in de
endurance de bel durfde aan te binden! Volgens zeggen van
Pierre Arnould is hij naar aanleiding van zijn uitlatingen nooit
door de CEO of door de FEI persdienst gecontacteerd.
Jammer dat men een lid van de FEI commissie binnen deze
organisatie zelf eerst niet hoort of om een reactie vraagt,
hetgeen een fundamenteel recht van verdediging is. En als het
over perspraktijken gaat, is het deontologisch gewoon recht,
om door woord én wederwoord, de partijen de mogelijkheden
te bieden om hun visie weer te kunnen geven.

Black List
Er circuleert een zwarte lijst wat er zo allemaal de laatste jaren verkeerd gaat in deze door de FEI
‘gecontroleerde’ wedstrijden.

We citeren een aantal opmerkelijke
cijfers en feiten:

- Permante overtredingen aangaande ‘conflict of interest’.
- FEI vertegenwoordigers en officials die meestal in de
onmiddellijke omgeving van de Arabische organistoren
en sponsors opduiken.
- Wanneer een ‘VIP’ geschorst is, organiseren deze ‘private
niet officiële wedstrijden’ met de medewerking van FEI
juryleden en dierenartsen. VB.: Euston Park in 2009:
geen maatregelen door de FEI genomen.
- Paarden krijgen extra infusen en boosters toegediend op
sommige rustplaatsen tijdens de competitie of de nacht
voor de wedstrijden: Altijd in het Midden Oosten; of in
2012 in Euston Park (Ali Kalfan Al Jahouri) of op het EK
Juniors in Tsjechië in 2006 (Al Warsan Team).
- Negeren van de voorgeschreven gewichten voor sommige
ruiters (70 kg in CEI2*; 75 kg in CEI3*) zelfs in Europa
(Compiègne, Assisi, Dillingen,…).
- Geen respect of geen controle van de kwalificatieniveaus
voor paarden en ruiters Permanent in het Midden
Oosten.
- Paarden die internationaal starten zonder enige nationale
deelname.
- Geen controle van de snelheden en tijdscontrole op
nationale wedstrijden in het Midden Oosten.
- Bedrog aangaande de verplichte routes. VIPS hebben
mogelijkheden om kortere routes te rijden. Sommige
lussen hebben minder km’s dan in de voorprogramma’s
uitgeschreven.

- Rijden met lange teugels, om toch aan te kunnen drijven,
want zwepen zijn niet toegelaten.
- De meerderheid van de ruiters die geschorst worden,
komen uit het Midden Oosten.
- Weinig actie ondernomen vanwege de FEI in de
onderzoeken naar dode paarden, spontane fracturen,
bedrog van betrokken personen:
• 3 dode paarden voor Qatar in Frankrijk in 2012: geen
gevolg
• 2 dode paarden voor Dubai in Europa in 2013: geen
gevolg
• 80 dode paarden in de Group VII landen tussen 20112012 (niet officiële bron)
• 10 dode paarden in Group VII landen tussen 20122013 (officiële FEI bron)
- Gebruik van 2 verschillende paarden voor 1 ruiter in
dezelfde race. Geen (re)actie van de officials, alhoewel
voldoende foto’s ter beschikking waren aangaande deze
amazone uit Dubai in Al Wathba – November 2012.
- Gebruik van 2 verschillende zadels in dezelfde wedstrijd.
1 lichter voor de rit, 1 zwaarder voor de weegschaal.
Fotobewijzen niet aangenomen voor de ruiter uit Bahrein
in juni 2013 op de wedstrijd in Dillingen (GER).
- Verdenkingen dat tal van officials belangrijke voordelen
krijgen voor het niet respecteren van de regels.
Kortom een potje nat dat lange tijd gedekt bleef maar
waarvan nu de onkiese praktijken naar boven komen.
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François Kerboul vergeleek Arnould met de klokkenluiders
Edward Snowden en Julian Assange. “Het protest van Ingmar
De Vos in het persbericht, is geen afdoend antwoord op de
aantijgingen. De paardensport vraagt meer actie”.
Tal van ruitersportfederaties uit Zwitserland, Duitsland,
Frankrijk, Nederland en België gaven een statement uit. De
ene al veeleisender dan de andere. De Jamaicaanse federatie
vroeg meteen het aftreden van de huidige voorzitster.

HKH Prinses Haya kwam als voorzitster van de FEI
onder spervuur te liggen. Zij is het boegbeeld van
faire en cleane internationale paardensport. Haar
echtgenoot Sjeik Mohammed Bin Rashid Maktoum
blijkt via tal van zijn stallen intens betrokken in
dubieuze praktijken en dopingschandalen.

Wereldwijde steun voor een ‘Cleane
Endurance’

Op de website van “Endurance Belgium” www.endurancebelgium.com komen tientallen wereldwijde steunbetuigingen
toe van ruiters en officials. Het Franse gerespecteerde jurylid

De Belgische endurancecommissie gaf n.a.v. deze polemiek
volgend persbericht uit: “We steunen Mr. Arnould in zijn
bekommernis voor een eerlijke en zuivere sport. We gaan nochtans
akkoord met de bezorgdheid van de FEI dat een commissielid
het intern beleid en de onderlinge overeenkomsten dient te
respecteren. Als Belgische Federatie ondersteunen we alle acties die
ondernomen worden voor het welzijn van de paarden, om zo het
voortbestaan en de verdere ontwikkeling van deze discipline veilig
te stellen. Dat was toch de boodschap in het persbericht van FEI
Secretaris-Generaal Ingmar De Vos. Als nationale federatie kijken
we uit naar de resultaten die zullen bekend gemaakt worden op
de volgende Algemene Vergadering van de FEI. We hopen dat alle
bijkomende acties de toekomst van de discipline zullen verzekeren
en zullen daar ook onze volledige steun aan verlenen.”
Pierre Arnould staat niet alleen in zijn aantijgingen. Het FEI
Senior Jurylid Juliette Mallison, ontblootte in Duitse media
dezelfde wanpraktijken, inclusief de illegale injecties in

Langst geschorste endurance
atleet op affiche WEG 2014???
Net in een periode waar de endurance sport intens de
aandacht trekt ook van de boulevardpers, verschijnt
een affiche van de WEG 2014 in Caen; de WEG een
marketingproduct van de FEI. Hierop staat ter promotie
van deze tak, de endurance de ruiter met de langste
uitgesproken schorsing. Raar maar waar…

We citeren uit het Engelse
gerespecteerde vakblad ‘Chronicle of
the Horse’ – mei 2013:

“Sjeik Mohammeds broer, Sjeik Hamdan Bin Rashid is
eigenaar van de ‘Seeh al Salaam’ endurance stal in Dubai.
Hun belangrijkste trainer is Ali Mohammed Al Muhairi
die momenteel vijf jaar geschorst is, (van 09/03/2011 tot
21/03/2016, Beslissing FEI 2011BS09). In werkelijkheid
gaat het om 2 gevallen. De eerste met één jaar schorsing, en dan
gevolgd door een tweede van vier jaar! De langst uitgesproken
straf in de FEI ruitersportgeschiedenis voor doping! Deze
lange uitsluiting, - volgens het verslag van het FEI Juridisch
Tribunaal - werd gegeven en gemotiveerd voor het niet

60 |

respecteren van een eerste veroordeling om tijdens die periode
toch in een wedstrijdarena te verschijnen. De ruiter werd
herkend op een persfoto als winnaar op het podium van een
wedstrijd, waar hij volgens zijn zeggen “uitgenodigd was
door de secr-generaal van de hippische federatie van de UAE
(Verenigde Arabische Federaties)”; Al Muhairi was initieel
veroordeeld tot 10 maanden schorsing nadat zijn paard Sudan,
positief testte op etorphine, een opiumachtige pijnstiller. Op
het moment van de eerste veroordeling verklaarde het FEI
Tribunaal: “het is weerzinwekkend een paard 160 km te laten
rijden met zo’n product!”
En met zo’n zondaar maken ze reclame voor de WEG???
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De vicevoorzitter van het FEI Endurance comité, Jaume
Puntie Dachs, die traint voor Sjeik Mohammed, wou de wind
uit de zeilen nemen wanneer DEFRA (het Britse FAVV) hun
stallingen in Newmarket (GBR) binnenviel. “Gezien dit onder
de Britse jurisdictie valt, dient de FEI hier geen verdere stappen te
ondernemen”. Net alsof men Lance Armstrong die uiteindelijk
in de USA jarenlange doping bekende, zijn gele truien in de
Tour de France niet zou terugnemen…

Gemiste kans

Jammer dat de FEI de problemen in het begin niet fundamenteel
aanpakte en de zondaars en recidivisten in de sport, vooral de
betrokken Arabische federaties niet harder veroordeelde. Nu
een zwart schaap zoeken, die de endurance en de FEI door
zijn uitlatingen in “diskrediet” zou gebracht hebben, is wel

FEI Algemene vergadering
in Montreux (SUI)
De spanning was groot, in de coulissen hoorde men dat
men de Prinses om aftreden zou verzoeken. Zo ver kwam
het echter niet.

Endurance Strategic Planning Group
(ESPG) doet oproep voor onmiddellijke
en diepgaande actie

Naar aanleiding van de geschetste problematiek had de FEI
een ‘Task Force’ opgericht die nu met drastische maatregelen
en aanbevelingen kwam. Het nog sterker en frequenter
toepassen van de FEI doping regels werd goedgekeurd
om het welzijn van de paarden te garanderen. Ook lange
termijn acties dienen ondernomen om de sterk verhoogde
aantallen van kwetsuren en dode paarden tegen te gaan.
De ESPG Voorzitter Andrew Finding (GBR) stelde dat
eenieder van de FEI familie verantwoordelijk is. “We moeten
een strenge en strikte politiek gaan toepassen”. FEI Veterinary
Director Graeme Cooke stelde: “dat er verbetering is in het
aantal positieve gevallen, maar dat aangaande de gekwetste en
overleden paarden correcte en objectieve cijfers dienen gemeld”.
(nvdr: wat in het verleden niet altijd gebeurde!)
Saeed Al Tayer (UAE), Vicepresident van de Dubai
Equestrian Club, stelde via een videoconference om de
trainers in endurance te gaan registreren en een licentie te
geven zoals in de rensport, zodat ze kredietwaardig blijven.
Bij herhaalde wanpraktijken kunnen ze hun licentie
verliezen en uit de sport gezet worden.
Diverse landen gaven op- en aanmerkingen tijdens de alg.
vergadering. De ESPG zal nu haar aanbevelingen aan de
nationale federaties (NF) doorgeven tegen eind november.
Hun opmerkingen dienen tegen eind januari gedaan,

een stapje te ver. Het getuigde van een struisvogelpolitiek.
Laat de zondaars boete doen, niet de boodschapper. Want
dankzij klokkenluiders geraken onkiese dossiers en duistere
praktijken wereldwijd in de publieke belangstelling. Wie had
ooit durven denken dat de Amerikaanse Inlichtingendienst, de
kanseliers en presidenten van bevriende naties tientallen jaren
zou bespioneren en afluisteren? Inderdaad wie zei dat al: Big
Brother is watching you? (Aldous Huxley-1984).
Dat onze Belgisch chef d’équipe Pierre Arnould, moedig de
handschoen heeft opgepakt om de wanpraktijken van de
sterke financiële Arabische lobby binnen de endurance en
binnen de FEI een halt toe te roepen, verdient alle lof. “Clean
sport” moet hoog in het vaandel van de FEI gepostuleerd
blijven. HKH Prinses Haya zat tussen hamer en aambeeld
en had ongetwijfeld een ‘Conflict of Interest’. De acties van
de Task Force zullen hopelijk deze zwarte bladzijden in de
endurance vlug doen omslaan. Dat paarden in die wedstrijden
moeten sneuvelen, getuigt hoe deze Arabieren met hun edele
viervoeters omgaan…

want in februari zal in Lausanne
een speciale conferentie hiervoor
gehouden worden. “Hopelijk kunnen
we hiermee de ernstige problemen die
niet miskend worden, serieus en systematisch aanpakken”
concludeerde de voorzitter van de ESPG. “Falen in deze
zaak kan niet de oplossing zijn”.
Tal van deze aanbevelingen van de ESPG waren eigenlijk
al door het FEI Endurance Committee gepostuleerd. Het
heeft 4 maanden geduurd vooraleer de Task Force tot
conclusies kwam, nu nog instructies en feedback van de
Nationale Federaties om dan in februari 2014, tot finale
beslissingen te komen. Alles goed en hopelijk finaal wel,
jammer dat ze zoveel tijd verloren hebben om te ageren en
gedurfde beslissingen te nemen tegen deze Arabische lobby
binnen de FEI. We werden geïnformeerd dat zeer recent op

Vertegenwoordigers van over vier continenten overtuigden HKH Princes Haya na haar 2de mandaat niet
af te treden in november 2014. De FEI statuten zullen voor een 3de mandaat in een buitengewone alg.
vergadering aangepast worden.
(Foto: Edouard Curchod/FEI)
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de vet-gates. Zij ontsnapte aan de ban van de FEI censuur,
in tegenstelling tot Pierre Arnould, omdat zij geen “nietopenbaarmakingsverklaring” ondertekende, aldus een FEI
woordvoerder.
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Cavalor® Star Shine - Nieuwe formule!
De nieuwe formule stoot vuil beter af en voorkomt vuile vlekken op de vacht.
Cavalor Star Shine voorkomt het breken van de haren en maakt het kammen veel
gemakkelijker. De nieuwe Cavalor Star Shine bedekt elk haar afzonderlijk met een
beschermlaag. Hierdoor worden knobbels in staart en manen voorkomen, en worden er
geen haren meer uitgetrokken bij het kammen. Dof haar wordt hersteld en krijgt opnieuw
glans en volume. De nieuwe Cavalor Star Shine is veel efficiënter dan traditionele
manenspray’s en behoudt zijn effect bijzonder lang!
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endurance wedstrijden nog altijd paarden in de Arabische
wereld, op het veld van de sport sneuvelen, ter ere van hun
eigenaren en trainers…

Prinses Haya stevig in het zadel – Op
naar een 3de ambtstermijn?

In 2006 werd ze als voorzitter van de FEI verkozen en is
ondertussen ook lid van het IOC. In 2009 nam ze afstand
toen haar man de Ruler van Dubai, wegens doping in de
endurance te voet gezet werd. Ondertussen zijn met meer
dan 20 positieve gevallen sinds 2005 in de entourage en de
stallen van de Sjeik gekend, dit bracht voor haar duidelijk
een ‘Conflict of Interest’. Het was Prinses Haya die als een
moderne ondernemer de ambtstermijnen van de FEI
gemandateerden in 2007 statutair zelf terugschroefde
naar 2 opeenvolgende termijnen van 4 jaar want in de
zestiger- en zeventiger jaren bleef HRH Prins Philip,
Duke of Edinburgh en gemaal van de Britse Koningin, vijf
termijnen onafgebroken aan het hoofd van de FEI. Op 25
september 2013 gaf ze via de FEI een persbericht uit dat
ze in november 2014, de FEI na 2 ambtstermijnen zou
verlaten. Het persbericht eindigde met “Wanneer ik dan een
stap terug zet weet ik dat ik de juiste beslissing genomen heb”.

Na de staande ovatie een lachende en opgeluchte
Voorzitster van de FEI. Steviger dan ooit in het zadel. (Foto: Richard Juilliart/FEI).

Jacky Buchmann gelauwerd

Opmerkelijk hoe zaken kunnen wijzigen. Voor de alg.
vergadering hoort men in de coulissen, dat de Voorzitster
zou moeten aftreden. Tijdens de vergadering slaat de teneur
helemaal om en wordt zelfs door onze Belgische KBRSF
voorzitter, Jacky Buchmann, na een petitie van ca. 100
landen, een vurige oproep gedaan om de Prinses voor een
derde keer te stemmen. Er kwam nogal wat oppositie van
belangrijke Europese federaties, die zijn echter maar met een
40-tal terwijl veel van de resterende kleinere federaties via
ontwikkelingsprogramma’s en fundraising door initiatieven
van Princes Haya ondersteund worden. Hiervoor dient
een extra buitengewone algemene vergadering van de FEI
belegd met een voorstel tot statutenwijziging. Daar moet
minimaal 2/3 van de 132 aangesloten landen voor zijn. Jacky
Buchmann, al jaren de voorzitter van het FEI Nominations
Committee, adviseerde en lobbyde sterk voor veel zaken
aangaande de FEI. Niet te vergeten dat hij Ingmar De Vos,
jaren zijn rechterhand op de KBRSF, als secretaris-generaal
en CEO van de FEI kon doen aanvaarden. De KBRSFvoorzitter kreeg dan ook uit handen van de Prinses een
afscheidsgeschenk tijdens de alg. vergadering. Hij wordt
opgevolgd door Dorottya Strobl (HUN) voor de volgende
twee jaren.

Versterkt uit de debatten gekomen

Het siert de Prinses dat ze tijdens de debatten over haar
te verlengen mandaat niet in de vergadering aanwezig
was. Hoewel ze door dopingperikelen in de Arabische
endurance ondermijnt werd, is haar ‘Clean Sports’
programma effectief geweest in 6 andere disciplines, vooral
in de jumping waar na de Olympische Spelen (2008) er vijf
gevallen bekend raakten van “hypersensitation” waardoor
paarden verplicht werden om voorzichtiger over de balken
te springen. Hoewel haar manier van handelen kritiek

INTERNATIONAL HORSE SPORTS CONFEDERATION
Tijdens de alg. vergadering werd tussen de FEI (Int.
Ruitersportfederatie) en de ‘International Federation of Horseracing Authorities’ (IFHA), een samenwerking in een Confederatie gerealiseerd. Het
nieuwe kind kreeg als naam mee: International Horse
Sports Confederation (IHSC). Dit is de eerste formele samenwerking tussen ’s wereld leidinggevend federaties in de paardensport. Prinses Haya tekent met
IFHA Voorzitter Louis Romanet. Het secretariaat
krijgt onderdak in de gebouwen van de FEI in Lausanne. (Foto: FEI/Edouard Curchod).
kreeg, zit ze nu vaster dan ooit in het zadel van de FEI.
John Long, de secr.-generaal van de USET (United States
Equestrian Team) vatte het bondig samen: “Het is ironisch
voor de media, dat we hier naar toe kwamen om het aftreden
van de Voorzitter te vragen, maar in werkelijkheid zochten hoe
we haar konden terugkrijgen…”
Na de debatten kreeg Prinses Haya een staande ovatie van
de algemene vergadering. De volgende alg. vergadering zal
in 2014 in Dubai (Arabische Emiraten) doorgaan. ■
Bronnen: FEI Press – Daily Mail – The Telegraph –
www.endurance-belgium.com
Tekst: Mark Wentein
Foto’s: Dirk Caremans

december 2013
006_Reportage_dec2013.indd 63

| 63
26/11/13 11:44

