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13.00 FEI Dressage World Cup™ Freestyle 

 Dressuur Internationaal,  

 Kür op Muziek, deel 1

14.30 FEI Dressage World Cup™ Freestyle 

 Dressuur Internationaal,  

 Kür op Muziek, deel 2

17.00 Van Schijndel Bouwgroep Prijs 

 Springen Internationaal,  

 Indoor Derby, 1.45m

19.30 Audi Prijs 

 Springen Internationaal,  

 met barrage, 1.55m

indoorbrabant

Indoor Brabant - The Dutch Masters

QUOTE 
VAN DE DAG 

Anky van 
Grunsven:

"Mensen zijn blij 
dat ze er weer bij 

kunnen zijn"

Programma onder voorbehoud van wijzigingen
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De Nederlandse Francis Verbeek-van Rooy 

zat op vrijdag bij de letter B tijdens de FEI 

Dressage World Cup Grand Prix. Hoe heeft zij 

de proeven tijdens deze wedstrijd ervaren. “Er 

waren voor mij enkele nieuwe combinaties die 

ik nog nooit had gezien. Erg leuk om nieuw 

aanstormend talent te zien rijden.” Er was 

geen enkele twijfel over de winnaar, “Jessica 

was natuurlijk kippenvel, de lichtheid, het 

gemak dat ervan afstraalt, het totaal plaatje, 

echt prachtig.” Ook de nummers twee en drie 

kregen positieve feedback. “Isabell was erg 

goed met dit paard, het was voor mij de eerste 

keer dat ik haar dit paard had zien rijden. Het 

ziet er iets moeilijker uit als bij Jessica maar ze 

had een mooie score. Ik was blij verrast door 

Charlotte Fry, die een fijne proef liet zien, 

mooie harmonie, mooi beeld.” De Nederlandse 

Dinja van Liere had op het eind wat fouten, 

“Dinja had helaas een grote misser. Dat heeft 

haar veel punten gekost.”

Francis is blij weer in de Brabanthallen te zijn. 

“Ik was hier twee jaar geleden toen het na de 

persconferentie ineens heel spannend werd 

en we direct de hal uit moesten. We wisten 

toen ook nog niet wat ons te wachten stond. 

Het is geweldig dat het hier nu weer kan 

plaatsvinden. Wel in een iets kleinere setting 

maar ze hebben hier super hun best gedaan, 

met de aankleding, het voelt als een groots 

concours. Zo fijn dat er weer publiek op de 

tribune zit en dat je het applaus hoort. Het 

leeft toch meer als er publiek is.”

Francis Verbeek-van Rooy blij 
om weer applaus te horen

Hello Jefferson
(Cooper van de Heffinck x Irco Mena) 

2009, BWP

Ruiter: Scott Brash

Favoriete snoepje: wortels

Bijnaam: Jezza

Karakter: Heel lief en aanhankelijk – hij 

vindt mensen leuker dan paarden

Mooiste overwinning: foutloze ronde 

tijdens de Olympische Spelen in Tokyo.

Wie trekt daar 
aan de bel?
 

De timer gaat pas lopen als de bel op de 

jurytoren klinkt. Wie laat die bel dan bellen? Bij 

het springen bestaat de jury uit vier leden die 

elkaar regelmatig afwisselen, een voorzitter, 

een buitenlands jurylid en twee ‘ground’ 

juryleden. Eén staat op het voorterrein, één 

houdt de fouten bij, de andere houdt de 

ranking bij. De vierde luidt bij elke rit de 

traditionele bel. Op vrijdag was dat Janneke 

Petrie. “Het is voor mij echt een hoogtepunt 

om op zo’n mooi internationaal evenement te 

mogen jureren.”

Horse of the day
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Jessica von 
Bredow-Werndl 
super blij met 
Dalera

De Olympisch Kampioene Jessica von Bredow-

Werndl wist vrijdag met overmacht de FEI 

Dressage World Cup Grand Prix te winnen 

met haar TSF Dalera. Het paar wist een score 

te realiseren van 83.553%. De amazone, die 

haar tweede kind verwacht eind augustus, was 

na afloop super blij met haar paard. “Wat een 

paard, wat een geweldige rit vandaag. Ik ben 

haar zo dankbaar voor weer een dans naar de 

overwinning.” De tweede plek was voor Isabell 

Werth en DSP Quantaz (78.289%) gevolgd 

door de Britse Charlotte Fry met Dark Legend 

(76.053%. Beste Nederlandse combinatie was 

Dinja van Liere en haar Hermès met 74.211%.
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Steffi Wiegard
Groom van Isabell Werth sinds 2012

Wat vind je het leukste aan dit vak: 

Het werken met de paarden, ze zijn zo 

dankbaar. Ik hou echt van de paarden.

Wat vind je het minst leuke aan dit vak: 

Als ik ’s ochtends geen koffie krijg als ik op 

concours ben.

Meest speciale moment: Er zijn vele 

mooie momenten die ik samen met 

Isabell heb mogen beleven zoals de 

Olympische Spelen van Rio de Janeiro 

en Tokyo. Het zijn er teveel om op te 

noemen.

Favoriete paard en waarom: Ik mag 

alle paarden heel graag maar als ik 

een favoriet moet noemen is het Don 

Johnson, die inmiddels met pensioen 

is. Hij was het eerste paard waar ik voor 

mocht zorgen toen ik bij Isabell kwam 

werken en hij was erbij toen ik voor het 

eerst naar een concours ging met Isabell.

Groom of the day

 

De crew van The Dutch Masters is dit jaar extra 

mooi gekleed. Tommy Hilfiger(Equestrian) 

is tenminste voor de komende 3 jaar (2022, 

2023, 2024) als 'Official Sponsor' verbonden 

aan The Dutch Masters. Tommy Hilfiger ging in 

2021 de paardensport in om het retailnetwerk 

in Europa op te zetten. Nu, in dit tweede jaar, 

hebben ze een tandje bijgezet en zijn ze 

voor het eerst als sponsor begonnen bij The 

Dutch Masters in 2022. De CEO van Tommy 

Hilfiger Equestrian - B&B Sports, Martin Koller, 

was aanwezig tijdens de eerste dag van The 

Dutch Masters. “Nederland is voor ons een 

belangrijke markt,  ons hoofdkantoor is ook 

in Nederland. Voor ons is het belangrijk dat 

niet alleen het evenement dat we sponsoren 

geweldig is, maar ook de mensen eromheen. 

We willen onze ambitie tonen, maar ook in 

de sport en op de beurs staan. Nu zijn wij 

hier de leverancier van de kleding voor de 

crew, hebben een stand en praten met veel 

mensen.”      

Tommy Hilfiger kleedt 
crew The Dutch Masters

Winnaar NAB Bliksembeveiliging Prijs: 
Leopold van Asten met VDL Groep Iron Z 

Winnaar Gemeente 's-Hertogenbosch Prijs: 
Harrie Smolders met Escape Z

Winnaar VDL Prijs: 
Martin Fuchs met The Sinner


