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QUOTE 
VAN DE DAG 

“Dat Rolex horloge 
past mij natuurlijk 
ook, maar ik ben 

blij met het
resultaat en ik 

probeer dat horloge 
de volgende keer te 

winnen” 
Christian Kukuk

We hopen je 
volgend jaar 

te zien!
10-13 maart 2022



Max Kühner zorgt  voor 
spektakel in Rolex Grand Prix

Acht combinaties wisten de barrage te be

reiken en die acht zorgden voor een on ver 

getelijk spektakel. De eerste ‘major’ van de 

Rolex Grand Prix na lange tijd bood on vervalste 

topsport. De Oostenrijker Max Kühner werd de 

uiteindelijke winnaar met Elektric Blue P, een 

10jarige ruin van Eldorado vd Zeshoek. “Ik ben 

sprakeloos, het is geweldig om hier te winnen, 

ik ben ontzettend blij,” zei de 47jarige ruiter 

uit Starnberg. Ik wist dat ik heel snel moest 

zijn en vertrouwde op mijn instinct.” Kühner 

kocht Elektric Blue P als tweejarige op een 

veiling. “Hij doet het ontzettend goed en dit 

is natuurlijk een geweldig moment, ook voor 

hem.” Zoals alle ruiters was Kühner blij dat The 

Dutch Masters werd georganiseerd. “Dank aan 

Rolex en de organisatie die dit alles mogelijk 

hebben gemaakt. Ze hebben een fantastisch 

evenement neergezet ondanks de moeilijke 

omstandigheden van tegenwoordig.”

De Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli deed als 

laatste starter nog een serieuze poging om de 

tijd van Kühner te verbeteren, maar het mocht 

niet baten. Een mooie tweede plaats was het 

resultaat. Hij reed de 12jarige KWPN ruin VDL 

Edgar M waarmee hij zich hoopt te kwa lificeren 

voor de Olympische Spelen in Tokio.

Als derde eindigde de Duitser Christian Kukuk 

met Checker 47, een 11jarige Westfaalse ruin 

van Comme Il Faut. Bij de persconferentie 

keek Kukuk naar het mooie Rolex horloge van 

Kühner: “Die past mij natuurlijk ook, maar ik 

ben blij met het resultaat en ik probeer dat 

horloge de volgende keer te winnen.”
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Paard van de dag:
Monaco

Ruiter: Harrie Smolders

(ruin, 2009, Holst, v. Cassini II)

Bijnaam: Monaco

Favoriete snoepjes: koekjes

Speciale karaktereigenschappen: hij houdt van 

aandacht en knuffelen

Mooiste overwinning: overwinning bij de WEF in Florida in 2021

Trucje: Hij kan zijn tong laten zien en dan een gekke bek trekken

Groom van de dag:
sean lynch

Groom van: Daniel Deusser sinds 2014

Age: 30

Wat vind je het leukste aan dit vak: Doen wat je het 

liefste doet en over de hele wereld reizen. 

Mooie resultaten boeken met het hele team samen. 

Minst leuke aan dit vak: De lange dagen tijdens een evenement

Meest speciale moment: De Olympische Spelen in Rio de Janeiro 

in 2016

Favoriete paard en waarom: Scuderia 1918 Tobago Z. 

Hij heeft een heel speciaal karakter en hart van goud

De Belgische Gudrun Patteet werd de 

eerste amazone die een overwinning 

op haar naam schreef tijdens The 

Dutch Masters. Zij won met de BWP 

merrie Sea Coast Monalisa van ’t 

Paradijs de Borek Prijs. “Ik wist dat 

ik heel snel moest rijden omdat 

Christian Ahlmann aan de leiding 

ging en die is snel! Ik had zijn ronde 

niet gezien dus wist niet precies hoe 

hij het gedaan had, maar uiteindelijk 

was ik ruim twee seconden sneller.”

Gudrun Patteet ruim 
2 seconden sneller 
in Borek Prijs
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3 vragen aan 
Marcel hunze, 
event director

Emanuele Gaudiano is een bekende 

naam bij The Dutch Masters. In 2017, 

2018 en 2019 wist hij de  Van Schijndel 

Indoor Derby te winnen met Carlotta 232. 

Dit jaar stond er geen Indoor Derby op 

de planning maar op zondagochtend zag 

hij zijn kans in de Kingsland Horsepoint 

Prijs. Hij zette als eerste starter een 

super snelle tijd neer die de navolgende 

ruiters niet konden verbeteren. Voor deze 

rubriek had hij de achtjarige BWP merrie 

Nikolaj de Music gezadeld. “Nikolaj is nog 

jong maar heeft veel potentie voor de 

toekomst,” vertelt Gaudiano. De Italiaan 

mist het publiek wel, maar “ik hoor wel 

dat het evenement heel goed online 

bekeken wordt.” Gaudiano hoopt volgend 

jaar weer terug te keren en voor de vierde 

keer de Derby te winnen.

Kingsland 
horsepoint Prijs 
voor Gaudiano
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Hoe heb je deze editie van The Dutch 

Masters ervaren?

Het was een bijzonder evenement natuurlijk. 

We hadden het uiteraard liever gehad met heel 

veel publiek en volle zalen maar ik denk dat 

we heel blij mogen zijn dat we dit nog hebben 

kunnen organiseren. We hebben veel com

plimenten gekregen van de ruiters, officials en 

de mensen die thuis hebben gekeken. Dus al 

met al zijn we tevreden.

 

Wat was de grootste uitdaging?

We hebben heel veel protocollen moeten ma 

ken, van het testen tot de ‘bubble’ appa raten 

die iedereen moest dragen. Er is een heel team 

wekenlang mee bezig ge weest om alles goed 

uit te werken en te bespreken met de vei lig

heidsregio. Dat was een serieuze uitdaging. 

Daar kwam het rhino virus nog eens bovenop 

en dat had ook veel consequenties achter de 

schermen. Dat heeft ook veel tijd en energie 

gekost. Het lastigste was misschien wel om 

ervoor te zorgen dat er geen mensen kwamen. 

louis Konickx, course 
designer, over de barrage 
van de Rolex Grand Prix:
 “met publiek had de hal 
geen dak meer gehad”

Normaal proberen we zoveel mo ge lijk mensen 

hier te krijgen van publiek tot spon soren. Nu 

hebben we keihard gewerkt om te zorgen er 

niemand kwam en dat was niet zo eenvoudig 

omdat veel mensen er graag bij willen zijn.

 

Veel ruiters reageerden positief, zijn er 

specifieke reacties die je zijn bijgebleven

Vooral in de voorbereiding hebben we veel 

contact gehad met een aantal ruiters, waar

onder Jeroen Dubbeldam, die helaas toch niet 

kon deelnemen. Hij heeft ons echt geholpen. 

Wij wilden weten of de verplaatsing van een 

indoor naar eind april nog wel in het schema 

van de ruiters zou passen. We hebben aan  

Jeroen en andere ruiters een fijn en zinvol 

klankbord gehad en hebben daardoor heel 

snel een heel betrouwbaar beeld  gekregen. 

De ruiters stonden letterlijk ‘te springen’ dat 

we dit gingen organiseren. De ruiters zijn heel 

enthousiast, over hoe het eruit ziet zag en hoe 

het georganiseerd was. Daar hebben we ook 

naar gestreefd, we zijn perfectionisten.


