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Zaterdag 24 april

12.00 agradi prijs 

 Springen Internationaal, op tijd, 1m45

15.00 NaB Bliksembeveiliging prijs 

 Springen Internationaal, op tijd, 1m45

19.00 audi prijs 

 Springen Internationaal met barrage,  

 1m55. 

indoorbrabant

Indoor Brabant - 
The Dutch Masters

QUOTE 
VAN DE DAG 
Het leukste 

aan mijn vak: 
winnen!

Sean Vard – groom 
Martin Fuchs 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen
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veiligheid voor de paarden
De aankomst van de paarden verliep deze 

editie anders dan iedereen gewend was. 

De gezondheid en de temperatuur van de 

deelnemende paarden werd voordat ze de 

hal in mochten gecontroleerd. Leiding van 

de hele operatie had de officiële dierenarts 

De 19-jarige Jack Whitaker start dit jaar 

voor het eerst bij The Dutch Masters. 

De zoon van Michael Whitaker heeft 

van jongs af aan de beste begeleiding 

gehad en hij neemt deel aan het 

programma van de Young Riders 

Academy, een inititief dat ondersteunt 

wordt door de IJRC, de EEF en Rolex. 

Nu treedt hij in de voetsporen van zijn 

vader. “Dit is wat ik altijd heb gewild. 

Het is ook fantastisch om onderdeel uit 

te maken van de Riders Academy. Ik heb 

al veel kansen gekregen in een relatief 

korte tijd.” Hij is met drie paarden naar 

de Brabanthallen afgereisd. Hoe schat 

hij zijn kansen in voor de Rolex Grand 

Prix op zondag? “Ik weet niet precies 

wat mijn kansen zijn, ik start Valmy de 

la Lande, dus hoop dat ik een goede 

kans maak.”

jack 
whitaker

van het evenement, Randy de Greef. “De hele 

procedure is prima verlopen. Het was even 

wennen, maar alle paarden zijn gezond ver-

klaard en staan veilig op stal.” De stalling is ook 

aangepast, er is veel ruimte tussen de stalunits 

zodat de paarden afstand kunnen houden.

De eerste wedstrijd van The Dutch Masters 

2021, de Roelofsen Horsetrucks Prijs, een 

twee fasen speciaal, werd gewonnen door 

de Belg Gregory Wathelet. De 40-jarige, die 

in 2017 de ‘major’ van het CHIO Aachen won, 

had voor deze rubriek de 10-jarige SBS hengst 

Faut-Il des 7 Vallons gezadeld. “Jérôme Guery 

ging lang aan de leiding en iedereen dacht 

dat hij niet meer te verslaan was. Maar….. dat 

is altijd mogelijk! Ik had een snelle ronde in 

gedachten, maakte een korte wending naar de 

laatste lijn en dat bleek snel genoeg om de tijd 

van Jérôme te kloppen.” Wathelet is zoals vele 

anderen blij om weer op dit niveau te starten. 

“Geweldig wat de organisatie heeft gedaan en 

ik ben ontzettend blij om hier te zijn.”

“Complimenten aan de organisatie van de 

the dutch Masters, om na alle tegenslagen 

alsnog een prachtig evenement neer te 

zetten. de organisatie heeft hun uiterste 

best gedaan om er een corona-proof event 

van te maken met een internationale 

uitstraling.  Het is fantastisch om na 

maanden afwezigheid, de ruiters hier weer 

aan het werk te zien!” 

Jonny Roelofsen, eigenaar Roelofsen 

Horsetrucks.

eerste wedstrijd voor 
gregory wathelet
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paard van de dag:
gancia de muze
Ruiter: Niels Bruynseels

(Merrie, 2006, BWP, v. Malito de Reve)

Bijnaam: prinses

Favoriete snoepje: wortelen

Speciale karaktereigenschappen: Ze doet waar ze zin 

in heeft zoals een echte prinses

Mooiste overwinning: Rolex Grand Prix Den Bosch
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groom van de dag:
sean vard
Groom van: Martin Fuchs

Leeftijd: 29

Werkt sinds: 2016 voor Martin

Wat vind je het leukste aan dit vak: samen met Martin en 

de paarden winnen!

Minst leuke aan dit vak: Dat hele stuk weer naar huis 

rijden na een teleurstellend concours.

Meest speciale moment: Europees Kampioen worden

Favoriete paard en waarom: Clooney, voor alles wat hij 

ons gegeven heeft!

Daniel Deusser is in vorm. Vanavond won 

hij de VDL Groep Prijs met Casallvano, een 

12-jarige ruin van Casall. “Ik had de kans om 

een paar ritten te zien in de barrage en wist 

de snelle tijd van Kim Emmen te verbeteren. Je 

moest de afstand tussen 1 en 2 in 7 sprongen 

doen en ook al leek het een vrij lange afstand, 

je moest het doen om te kunnen winnen. 

Casallvano heeft laatst een paar Grand Prix’s 

gelopen en vandaag kwam alles samen.”

Het is een speciale ervaring zei Deusser. “Het 

is anders zonder publiek, maar de organisatie 

heeft een mooie sfeer weten te creëren. Het is 

nog steeds machtig om hier binnen te rijden 

en onze sport weer te kunnen beoefenen op 

dit niveau.”

duitse topper daniel deusser 
wint vdl groep prijs
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coLoFon
Uitgever: The Dutch Masters-Indoor Brabant
Redactie: Denise van der Net, Janou Hendrix
Fotografie: Remco Veurink, Digishots
Vormgeving: Severine van Bun (Studio Seef)

de Braziliaan marlon 
modolo Zanotelli de 

winnaar van de gemeente 
‘s-hertogenbosch 

prijs heeft een boodschap 
voor de toeschouwers thuis: 

“Blijf kijken en volg ons 
online. we gaan voor 

geweldige sport zorgen!”

tv en live stream  
the dutch masters 2021

The Dutch Masters is uitgebreid te volgen via de media en de 

website van The Dutch Masters. Tijden en uitzendingen zijn onder 

voorbehoud en kunnen wijzigen. 

 

nPo1 25-Apr

17.30 uur           Samenvatting Rolex Grand Prix

 Samenvatting Sportjournaal zondagavond

Ziggo- Kanaal 13 25-Apr

14.00 uur Rolex Grand Prix live

 

Ziggo Sport Samenvattingen

 

Horse & country 23-Apr

12.00 uur Live streaming H&C+

19.00 uur VDL Groep Prijs live H&C TV en H&C+

 

Horse & country     24-Apr

12.00 uur Live streaming H&C+

19.00 uur Audi Prijs live H&C TV en H&C+

 

Horse & country 25-Apr

09.00 uur Live streaming H&C+

14.00 uur Rolex Grand Prix H&C TV en H&C+

 

Horse & country 23-25 april

 Interviews, lifestyle, 'The Dutch Masters  

 Presents'

 

clipMyHorse 23-Apr

12.00 uur Live streaming alle rubrieken

 

clipMyHorse 24-Apr

12.00 uur Live streaming alle rubrieken

 

clipMyHorse 25-Apr

09.00 uur Live streaming alle rubrieken

 

RidersliveTV 23-25 april

 Live streaming alle rubrieken


