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Horse of the day

ZONDAG
13 MAART

Von BredowWerndl wint
ook World
Cup Kür
Het regerend Olympisch en Europees gouden
duo van de Duitse Jessica von Bredow- Werndl
en haar fantastische 15-jarige mer
rie TSF
Dalera reed vandaag naar een overtuigende
over
winning in de zesde en laatste kwali
fi
catiewedstrijd van de FEI Dressage World
Cup™ 2021/2022 Western European League
tijdens The Dutch Masters. “Ik was vandaag
erg blij met mijn overwinning maar vooral

PROGRAMMA
Grand Slam VDL
met de manier waarop Dalera BB liep, ik had
een super gevoel. Volgende doel is natuurlijk
de finale in Leipzig. We trainen rustig verder en
bouwen op naar de finale.” Jessica was onder
de indruk van The Dutch Masters “Ik wil de
organisatie bedanken voor het schitterende
concours dat ze in deze omstandigheden
hebben neergezet.”

Majelle Donkers: al 15 jaar
op het sportsecretariaat
Majelle zegt dat ze na die 15 jaar inmiddels
wel een beetje ‘bij het meubilair hoort’. Het
werk op het sportsecretariaat is een hobby
voor haar en elk jaar kijkt ze uit naar The Dutch
Masters. Majelle runt het secretariaat met
Yvonne van Bergen. Ze zorgt voor alles wat te
maken heeft met het sportgedeelte van het
evenement. Van startlijsten tot het afrekenen,
de keuringslijsten samenstellen en ze staat
klaar voor iedereen die vragen heeft. “Yvonne
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verzorgt de hele voorbereiding en tijdens het
evenement neem ik het dan van haar over.
Yvonne heeft alles altijd tip top voor elkaar en
het is dan ook makkelijk om de zaken van haar
over te nemen.” Ze is blij dat er weer publiek
aanwezig mag zijn “Dat brengt weer wat
reuring en gezelligheid. We zitten dit jaar op
een super plek, aan de warm-up arena. Je zit
dichter op de actie, je proeft echt de sfeer en
je ruikt de paarden.”

(Cardento x Heartbreaker) 2011, KWPN
Ruiter: Marlon Modolo Zanotelli
Favoriete snoepje: Wortels en appels
Karakter: Hij is heel erg lief, ondanks
dat hij een dekhengst is, is hij makkelijk
in de omgang
Mooiste prestatie: Grand Slam vindt
The Dutch Masters erg leuk, vorig jaar
was hij al erg goed hier en we kijken uit
naar de Rolex Grand Prix.

Louis Konickx:
een compleet parcours
Louis Konickx, die al sinds 2008 als parcours
bouwer betrokken is bij The Dutch Masters
gaat vandaag de ruiters en paarden een
‘complete proef’ voorschotelen in de Rolex
Grand Prix. Het parcours zal onder andere
een extra dubbelsprong bevatten en ook
een driesprong en twee combinaties. “Ik
heb ook een paar uitdagende afstanden
ingebouwd die voor deze of gene een goed
plan vergen.” Konickx doet dit samen met
zijn team dat o.a. bestaat uit Paul Rooijmans,
Quintin Martens en Gérard Lachat.
COLOFON
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SHOT OF THE DAY

ZONDAG 13 MAART
11.30 Borek Prijs
Springen Internationaal
progressief, 1.45m
14.30 Afscheid Verdi TN
15.00 Rolex Grand Prix
Springen Internationaal
met barrage, 1.60m
Rolex Grand Slam of Show Jumping
Programma onder voorbehoud van wijzigingen

QUOTE
VAN DE DAG
Pieter Devos:
"Super fijn weer
om aangemoedigd
te worden door
het publiek na al
die tijd"

indoorbrabant
Indoor Brabant - The Dutch Masters
Scan QR-code
voor
startlijsten

Thank you, Verdi!
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Groom of the day Paardensportvrouw van het Jaar:
Joyce van Rooijen-Heuitink

Winnaar Audi Prijs: Pieter Devos met
Kannabis van de Bucxtale

Louise Barraud (30)
Groom sinds 2019 bij CYOR Stables
van Janika Sprunger & Henrik von
Eckermann. Groom voor Henrik sinds
2022.
Wat vind je het leukste aan dit vak: Het
samenzijn met de paarden en over de
hele wereld reizen.
Wat vind je het minst leuke aan dit vak:
de lange uren in de vrachtwagen.
Favoriete paard en waarom: King
Edward, hij is zo speciaal en hij heeft al
zoveel gewonnen. Hij is een échte koning.
Meest speciale moment: We zijn dit jaar
goed begonnen in Doha (2e plek in de GP)
en dat is een goede start van het seizoen.

KNHS Talententeam 2022

Het KNHS Talententeam 2022 werd gepre
senteerd bij The Dutch Masters in de
Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch. Een
negenkoppige selectie van dressuur-, paradressuur, eventing-, en springruiters vormt
dit jaar het KNHS Talententeam: Marten
Luiten, Kimberly Pap, Thalia Rockx, Febe
van Zwambagt (dressuur), Nina de Haas
(eventing), Skye Morssinkhof, Mel Thijssen
en Mans Thijssen (springen) en Britney de
Jong (Paradressuur).

Na de FEI Dressage World Cup Kür op Muziek
werd de Paardensportman van het Jaar 2021
gehuldigd. Maar het was dit keer geen man.
De commissie die de Paardensportman/vrouw
van het Jaar verkiest is het voor het eerst in
43 jaar gelukt om deze meest prestigieuze
titel die de Nederlandse hippische wereld
kent toe te kennen aan een vrouw: Joyce van

Rooijen – Heuitink. De rij medailles die deze
Paardensportvrouw van het Jaar samen met
haar sporters in de afgelopen jaren heeft
weten te verzamelen is indrukwekkend. Goud
en zilver met het team op het WK. Brons en
zilver met het team op de Paralympische
Spelen in Tokyo en een overweldigende rij aan
individuele medailles.

Kanshebber
Rolex Grand Slam:
Martin Fuchs

Na twee jaar keert de Zwitser Martin Fuchs
terug naar de Brabanthallen om zijn reeks
overwinningen voort te zetten. In december
2021 wist hij voor de tweede keer de Rolex
Grand Prix te winnen. In 2019 won hij met
Clooney 51, die onlangs met pensioen mocht,
en afgelopen jaar met Leone Jei. De 29-jarige
is nu in de race voor de Rolex Grand Slam titel.
Hoe schat hij zijn kansen in? “Het is geweldig
om weer bij The Dutch Masters te starten. Voor
de Rolex Grand Prix op zondag rijd ik Conner
Jei, die vrij groen en nieuw is op dit niveau,
maar ik ben erg enthousiast en kijk er naar uit.
Hij heeft de laatste tijd niet veel indoor werk

gedaan, het is een geweldig paard maar niet
de makkelijkste. Ik hoop onze Rolex Grand
Slam reis voort te zetten met een overwinning
op zondag.”
De Duitser Daniel Deusser en Steve Guerdat
maken beiden nog kans op de extra bonus
van 250.000 euro. Deusser won the Rolex
Grand Prix van het CHIO Aken met Scuderia
1918 Tobago Z en Steve Guerdat wist de CP
‘International’ presented by Rolex van het
CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ met zijn
13-jarige ruin Venard de Cerisy. Vanmiddag zal
de ontknoping zijn in de Rolex Grand Prix van
The Dutch Masters.

Winnaar Van Schijndel Bouwgroep Prijs:
Kevin Jochems en Cornetboy

