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Zondag 25 april
09.00 Kingsland-Horsepoint prijs 
 Springen Internationaal, direct op tijd,  
 1m40
11.15 Borek prijs 
 Springen Internationaal, progressief,  
 1m45
13.30 rolex grand prix 
 Springen Internationaal met barrage,  
 1m60. 

 Rolex Grand Slam of Show Jumping

indoorbrabant

Indoor Brabant - 
The Dutch Masters

QUOTE 
VAN DE DAG 

“Het is lang 
geleden dat ik op 
een wedstrijd zo 

hard kon gaan. Dat 
was echt leuk!”

Denis Lynch 

Programma onder voorbehoud van wijzigingen
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Lorenzo De Luca opende de tweede dag van 

The Dutch Masters met een overwinning in de 

Agradi Prijs met de 12-jarige Westfaalse ruin 

Amarit D’Amour. Negen combinaties wisten 

door te dringen tot de barrage en het bleef 

tot het einde spannend. Harrie Smolders ging 

een tijd aan de leiding maar het was De Luca 

die als laatste starter uiteindelijk de beste 

tijd wist neer te zetten. “Ik ben blij met deze 

overwinning. Amarit is heel positief paard en 

hij is klaar om dit seizoen op 4* en 5* niveau 

te gaan presteren. Hij is er zeker een om in de 

gaten te houden.”

“Het is een bijzondere eerste 
agradi prijs geweest. Het 

was een haast surrealistische 
ervaring de wereldtop bij 

dit mooie evenement te zien 
zonder publiek. Het was een 

waardevolle start van de 
samenwerking tussen agradi en 

The dutch Masters” 
Oskar van Straaten, 

CEO Agradi

de luca wint agradi prijs

“het geeft wel extra druk want ik 
wil deze rolex grand prix echt 

heel graag winnen. ik blijf gefocust 
en zal er zeker alles aan doen!” 

live contender martin fuchs

De jongste deelnemer bij The Dutch 

Masters, de Brit Jack Whitaker, wist 

verschillende gevestigde topruiters als 

Kent Farrington, Steve Guerdat, Scott 

Brash en Kevin Staut, achter zich te 

laten in de Audi Prijs op zaterdagavond. 

Dankzij een super snelle rit met de 

Hannoveraanse merrie Scenletha mocht 

de 19-jarige zoon van Michael Whitaker 

de hoofdprijs van €10.000 in ontvangst 

nemen. “Ik had goed gekeken naar 

Scott Brash maar had niet gedacht dat 

ik sneller zou zijn.” Deze overwinning 

smaakt in ieder geval naar meer. “Ik hoop 

hier morgen weer te staan zij hij na afloop 

bij het tv interview.” Jack is deelnemer 

aan het programma van de Young Riders 

Academy. “Ik wil ook hun bedanken voor 

alle steun en kansen die ze me geven.”

Jongste deel nemer 
pakt winst in 
audi prijs

"Fantastisch! Chapeau aan de 
organisatie dat ze zo'n goede 

sfeer hebben neergezet tijdens 
deze speciale editie"

Erik Berkhof,
directeur Van Mossel
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Onno Hoes, bestuurslid The Dutch Masters

Leopold van Asten Alberto Zorzi

Pieter Devos

Luciana Diniz Christian Kukuk



paard van de dag:
Clooney 51
Ruiter: Martin Fuchs

(ruin, 2006, Westf, v. Cornet Obolensky)

Bijnaam: Clooney

Favoriete snoepjes: bananen

Speciale karaktereigenschappen: hij is heel grappig, 

gevoel voor humor

Mooiste overwinning: winnaar Rolex Grand Prix Genève 2019

Trucje: hij  kan een suikerklontje vangen als groom Sean Vard 

hem er eentje toegooit.
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De Ier Denis Lynch staat bekend om snelle 

ritten en dat maakte hij helemaal waar 

in de NAB Bliksembeveiliging Prijs op 

zaterdagmiddag in de Brabanthallen. In 

33.45 seconden vloog hij over de finishlijn 

met de 14-jarige KWPN hengst Cristello. 

Lynch had genoten van zijn barragerit: 

“Het is lang geleden dat ik op een wedstrijd 

zo hard kon gaan. Dat was echt leuk!” 

Niets dan lof over Cristello die op de Ierse 

shortlist voor de Olympische Spelen staat. 

“Ik ben vandaag heel blij met Cristello en 

ik zal vanavond na de Audi Prijs (met GC 

Chopin’s Bushi)  kiezen wie ik in de Rolex 

Grand Prix ga starten.”

lynch snelt naar overwinning in 
naB Bliksembeveiliging prijs 

groom van de dag:
madeleine Broek
Groom van: Marc Houtzager sinds 2004

Leeftijd: 36

Wat vind je het leukste aan dit vak: de band met de paarden en 

samen als een team het hoogst haalbare halen

Minst leuke aan dit vak: Als één van de beste paarden 

geblesseerd raakt

Meest speciale moment: Het winnen van de FEI Groom Award 

in 2019

Favoriete paard en waarom: Sterrehof’s Opium (Bijnaam 

Joop). We kwamen ongeveer samen bij Marc op stal en in 

eerste instantie was Opium veel hengst – toen we wederzijds 

respect hadden opgebouwd, kon daarna alles. We hebben veel 

gewonnen en een mooie herinnering is de Olympische Spelen 

in Hong Kong met een individuele top 10 klassering.
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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)

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 april

17.30 uur           Samenvatting Rolex Grand Prix

 Samenvatting Sportjournaal zondagavond

Ziggo- Kanaal 13 25 april

14.00 uur Rolex Grand Prix live

 

Ziggo Sport Samenvattingen

 

Horse & country     24 april

12.00 uur Live streaming H&C+

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

 

Horse & country 25 april

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 24 april

12.00 uur Live streaming alle rubrieken

 

clipMyHorse 25 april

09.00 uur Live streaming alle rubrieken

 

RidersliveTV 23-25 april

 Live streaming alle rubrieken

Hoe is het om hier te zijn en hoe creëer je extra sfeer 
voor de kijkers thuis?
Het is heel mooi om weer hier te zijn, het is heel anders en je mist 

het publiek wel maar je probeert het niet anders te doen dan 

anders. Ik probeer enthousiast te blijven en we hebben mooie 

tunes met applaus en geluid om de sfeer te creëren omdat die er 

zoals andere jaren natuurlijk niet kan zijn.

Ikzelf probeer toch in te spelen op de kijkers thuis. Zodat we er 

toch met z’n allen iets moois van kunnen maken. De wereldtop is 

hier aanwezig en het is direct vanaf de eerste rubriek topsport van 

het hoogste niveau. De ruiters zijn zo blij om weer te kunnen doen 

waar ze goed in zijn en dat zie je direct terug in de ring. En dat 

maakt het ook mooi om commentaar te geven.

 

Hoeveel jaar ben je al betrokken bij indoor Brabant?
Al vanaf de 90-er jaren, dus al een hele poos.

 

Welke boodschap heb je voor de kijkers thuis?
Vooral ook kijken naar de Rolex Grand Prix, dat wordt echt 

topsport waar veel prijzengeld te verdelen is. Het wordt sport van 

het hoogste niveau en dat is voor iedereen fantastisch om naar te 

kijken. Ik verwacht er heel veel van dus…..  iedereen kijken!

3 vragen aan Bert de ruiter
speaker The Dutch Masters


