
Het is in het najaar van 2002 als de dan nog maar 
vijftien jaar oude Laura een video van een veulen 
krijgt voorgeschoteld. Een zoon van de Westfaals 

gefokte Florett As (v.Florestan I) uit een tuigpaardmoeder 
kijkt scherp de wereld in. “Hij was nog maar drie maanden 
oud, maar had toen al die scherpe blik. Nog steeds kijkt hij zo 
uit zijn ogen wanneer hij in de wei speelt.” Het bruine 
hengst veulentje heet Victor C; een naam die wordt veranderd 
in Verdades, wat vanuit het Spaans als eerlijk kan worden 
vertaald. Een toepasselijke naam, want ondanks dat de 
opleiding van de jonge Verdades niet over rozen gaat, blijkt de 
bruine wel altijd heel eerlijk.

Eerlijk
“Ik had nog nooit een Grand Prix-paard getraind, toen ik hem op 
achttienjarige leeftijd zadelmak maakte. Verdades maakte het 
zichzelf zo ontzettend moeilijk. Ik kon me niet voorstellen dat 

Het verhaal van Laura Graves en Verdades leest als een 
sprookje. Het gebeurt maar zelden dat een jong meisje 
vanaf een video een veulen koopt en later aansluiting 
vindt bij de wereldtop. Hoe een voormalig kapster in 
staat bleek om, met een zeldzaam vertoonde combina
tie van lichtheid en expressie, weerstand te bieden 
tegen de groten van de dressuursport. 
Tekst: STEEF ROEST —   Beeld: DIRK CAREMANS

 Laura Graves

“ Ik hoop op 
een medaille 
in Tryon”

Na jaren van hard werken 
schudden Laura Graves en 
Verdades (v.Florett As) de 
dressuurwereld op door 
tijdens de Wereld
ruiterspelen van 
Normandië als vijfde  
te eindigen.
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hij ooit geschikt zou zijn om zelfs maar naar een 
wedstrijd te reizen, laat staan om deel te nemen. 
Het dagelijkse leven was ingewikkeld voor hem. 
Toch waren er in de training momenten dat het 
werk hem zo ontzettend gemakkelijk afging.”

Verkoop
Verdades maakt het zijn amazone zo lastig dat 
zij haar rug breekt na een val en dat is het punt 
waarop de familie besluit de ruin te verkopen. 
“We brachten hem naar een trainer en die belde 
al vrij snel om te vragen of wij er überhaupt ooit 
mee gereden hadden. Ze kwamen niet op zijn 
rug.” Graves krijgt het advies om er nog wat tijd 
in te stoppen voordat ze aan een verkoop kan 
denken. Laura werkt op dat moment als kapster 
en neigt steeds meer naar een leven met 
paarden. Het kantelpunt volgt al snel en Graves 
besluit om als working student op een stal te 
gaan werken. 
“De eerste keer dat ik me realiseerde dat ik met 
een potentieel internationaal paard te maken 
had, was in een training met een fokker van 
KWPN-paarden. Zij vertelde mij dat Verdades de 
mogelijkheden had voor het grote werk. Hij was 
op dat moment een totaal ander soort paard 
dan we in die periode in de sport zagen.”

Opmars
Op tienjarige leeftijd loopt Verdades zijn eerste 
internationale Lichte Tour-proeven, al scoort 
Verdades niet opvallend hoog. In het begin van 
2014 maakt de ruin in Wellington zijn internati-
onale Grand Prix-debuut en gedurende het 
seizoen weet de combinatie steeds meer te 
klimmen in de scores. In diezelfde zomer vinden 
de Wereldruiterspelen in Europa plaats en ter 
voorbereiding komt Graves aan start in Frit-

LAURA GRAVES
Het is 2014 als de Amerikaanse Laura Graves van 
zich laat horen in de dressuurwereld. Op de 
Wereldruiterspelen van Normandië komt de 
inmiddels 30-jarige amazone zowel met het team 
als individueel tot de vijfde plaats. De in Vermont 
geboren Laura startte al op jonge leeftijd met de 
pony’s, maar kiest aanvankelijk voor een loopbaan 
als kapster. Nadat de verkoop van Verdades 
moeilijk blijkt te zijn, verhuist ze naar Florida om 
daar haar dressuurdromen waar te maken. Met 
succes, want de ooit zo gecompliceerde Verdades 
transformeert onder begeleiding van Debbie 
McDonald naar een topper van wereldformaat. 
Met als gevolg een olympische teammedaille en 
een individuele vierde plaats tijdens de Olympische 
Spelen van Rio de Janeiro. Graves runt, samen met 
haar vriend Curt Maes, CrossTies LLC waar zij 
training en pension verzorgen.

In Aken was Verdades het enige paard dat afgelopen 
seizoen Weihegold wist te verslaan. 
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plaats in de wereldbekerfinale van Las Vegas.  
Op de Pan-Am Games eindigt de combinatie als 
reservekampioen. In het olympische jaar moet 
Verdades even in het wedstrijdritme komen, 
maar verderop in het seizoen staat de ruin alleen 
maar als eerste geplaatst. Via een omweg naar 
Europa, waar het Amerikaanse team zich 
voorbereidt op de Olympische Spelen, staat 
Graves aan kop in de Grand Prix Special van het 
CHIO in Rotterdam. In Rio de Janeiro zit er een 
bronzen teammedaille in, individueel valt het duo 
net buiten de medailles. 

Dagelijkse training
De dagelijkse training van Verdades bestaat 
volgens Laura alleen uit het verbeteren van 
details en het fit houden van de Florett As-zoon. 
“Hij is zo goed getraind dat we de oefeningen 
niet veel hoeven te herhalen, daarom probeer ik 
om kleine onderdelen beter te maken. Dit houdt 
ons gefocust en zorgt er ook voor dat zijn 
lichaam het vol blijft houden”, vertelt de 
leerlinge van Debbie McDonald. “Vanaf het 
allereerste begin wist ik dat zij mijn trainer was 
voor Diddy. We hebben vanaf het begin dat we 
samenwerken vergelijkbare verwachtingen. Wat 
ik het meeste aan Debbie waardeer, is dat ze 
altijd respect bewaart voor de paarden.”

zens-Schindlhof en het prestigieuze vijfsterren-
concours in Aken. In Normandië ziet het grote 
publiek voor het eerst de frêle Amerikaanse in 
actie met haar machtige ruin en weet zij 
individueel de vijfde plaats te bemachtigen. 

Vertrouwen opbouwen
“Het is voor mij een voordeel dat ik hem altijd 
zelf heb getraind. Ik geloof dat het met een 
paard als Verdades belangrijk is om vertrouwen 
op te bouwen en consistent te trainen; dat is de 
enige weg om ergens te komen. In de verkeerde 

handen zou het totaal anders gelopen zijn. De 
kans dat hij dan fysiek of mentaal gebroken zou 
zijn, was aanwezig”, antwoordt Laura op de 
vraag of zij het feit dat ze Verdades zelf heeft 
getraind als een voordeel ziet. 

Economische redenen
Met de aanschaf van Verdades weet de familie 
Graves alleen dat KWPN-paarden tot de top van 
de dressuur- en springwereld behoren. Waarom 
kozen zij voor een Nederlands gefokt paard? “Het 
was vooral om economische reden dat we in 
Europa naar veulens keken. Zelfs met de kosten 
van import en quarantaine waren we nog 
goedkoper uit. Zo konden we een kwaliteitsvol, 
jong paard kopen voor minder geld.” Inmiddels 
weet Laura meer van Nederlands gefokte 
paarden. “Ze behoren tot mijn favorieten. Fysiek 
hebben ze alle mogelijkheden en ze hebben ook 
genoeg energie om het werk vol te houden. Ik 
denk dat sommige mensen wat moeite hebben 
met hun temperament, want het zijn zeker 
paarden voor de sport en ze hebben werk nodig.” 

Overwinningen
De winter van 2015 wordt weer gebruikt om deel 
te nemen in Wellington. Het seizoen kent alleen 
maar overwinningen en eindigt met de vierde 

 “ Ik hoop op een 
 medaille in Tryon, 
maar het zal er vanaf 
hangen welke 
paardenfitzijnophet
juistemoment.”

Verdades werd in Amerika 
recent uitgeroepen tot 
Grand Prix-paard van het 
jaar. De ruin behaalde in 
2017 een gemiddeld 
percentage van net geen 
80 procent.
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 De springplank voor 
uw talentvolle hengst
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Veiling:
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Onverslaanbaar
Het afgelopen jaar was het duo onverslaanbaar. 
Het winterseizoen in Wellington, waar de 
combinatie traditiegetrouw aan start komt, gaat 
goed van start door maar liefst vijf van de zes 
starts boven de 80 procent te scoren. Het wordt 
duidelijk dat een nieuwe generatie dressuur
ruiters de dienst uitmaken. Zij die harmonie 
hoog in het vaandel hebben staan, weten de 
hoogste scores neer te zetten. In de wereldbe
kerfinale van Omaha laat Verdades zien dat hij 
aan Weihegold gewaagd is. Hoewel er in Omaha 
nog de tweede plek inzit, wordt gedurende het 
seizoen steeds duidelijker dat er serieus 
rekening moet worden gehouden met Verdades. 
Overwinningen op het CHIO Rotterdam blijken 
een voorbode op het CHIO in Aken, waar een 
ware strijd der titanen plaatsvindt. Verdades zet 

een weergaloze Grand Prix Special neer en weet 
daar Weihegold en Cosmo te verslaan. 

Accommodatie
Graves runt samen met haar vriend Curt Maes 
een stal in Florida. Op het moment is een 
verbouwing gaande. “De nieuwe wedstrijdstal 
bestaat uit tien stallen. Elk paard heeft een 
eigen weiland en aan elke stal is een kleine 
paddock toegevoegd. We zijn bezig met het 
plaatsen van een molen. Afhankelijk van de tijd 
van het jaar, want in de winter zijn we net wat 
drukker, start ik om acht uur in de morgen met 
het rijden van Verdades. Daarna rijd ik zo’n drie 
tot zes paarden en in de middagen geef ik wat 
les, maar dat staat op een laag pitje momenteel. 
Het bouwen van de nieuwe stal vraagt veel van 
mijn vrije tijd.”

Speciaal
Naast Verdades heeft Laura nog een vierjarige 
Chagall D&Rzoon staan. “Hij is erg groot, met 
vooral lange benen. Het is nog wat vroeg om te 
vertellen wat hij gaat doen in de toekomst, al 
ben ik wel erg blij met zijn aanschaf. Hij heeft 
een geweldige persoonlijkheid en laat veel 
atletisch vermogen zien. Ik denk dat het een 
hele speciale is, al staat Verdades natuurlijk wel 
bovenaan mijn lijst van bijzondere paarden.”

Medaillekansen
Hoewel de bruine ruin dit jaar alweer zestien 
wordt, heeft Graves volop plannen met haar 
succespaard. “Zolang we aan wedstrijden 
deelnemen hebben we doelen en dromen. De 
Wereldruiterspelen vinden dit jaar in mijn 
thuisland plaats. Ik hoop op een medaille in 
Tryon, maar het zal er vanaf hangen welke 
paarden fit zijn op het juiste moment. De 
wereldbekerfinale in Parijs komt er al snel aan, 
daar wil ik ook aan deelnemen.” Aan de Olympi
sche Spelen van Tokyo denkt de amazone nog 
niet. “Het is moeilijk om aan pensioen te 
denken. Verdades is nog steeds gek op zijn werk, 
al worstel ik met de beslissing. We zullen zien 
hoe we dit jaar kunnen afsluiten en bekijken het 
dag voor dag.” •

 ” Nederlandse paarden  
hebben niet  alleen fysiek alle 
mogelijkheden, maar ook 
genoeg energie om het werk 
vol te houden.”

Laura Graves kocht 
Verdades als veulen vanaf 
de video, niet wetende 
dat deze bijzonder gefokte 
bruine zou uitgroeien tot 
één van de beste 
dressuurpaarden van 
de wereld.
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