
In april 2013 vormde het winnen 
van de wereldbekerfinale met de 
Mr.Blue-zoon Simon één van de 

hoogtepunten voor Beezie Madden. 
Een andere bleek de aanschaf van het 
paard waarmee ze vijf jaar later zou 
zegevieren, de KWPN-goedgekeurde 
hengst Q.Breitling LS (Quintero uit 
Armonia la Silla van Acord II, fokker 
La Silla uit Nuevo Leon). Als twee-
jarige werd de hengst ontdekt en 
aangeschaft door Jeroen Dubbeldam, 
zijn toenmalige vrouw Monique 
Holtkamp en hengstenhouder Joop 
van Uytert. Als product van twee 
ouders die op het hoogste niveau 
presteerden, werd Q.Breitling LS als 
belofte voor zowel de sport als fokkerij 
naar Nederland gehaald. In het najaar 
van 2009, toen de hengst drie jaar oud 
was, overtuigde hij ook hengstenhou-
derij Team Nijhof. “Pas bij de zadelpre-
sentatie voorafgaand aan de 50-dagen-
test in Stegeren, zag ik hem voor het 
eerst. Hij had direct mijn interesse, 
maar ik wilde hem graag nog één keer 
vaker zien”, blikt Henk Jr. Nijhof 
terug. “Bij de tweede zadelpresentatie 
overtuigde hij opnieuw, maar werd hij 
naar huis gestuurd omdat hij te hoog 
sprong. Toen ben ik naar Joop van 
Uytert gelopen en vroeg of Q.Breitling 
te koop was. Na een paar dagen 
bedenktijd belde hij mij, en konden we 
er voor éénderde instappen. Het was 
wel een heel duur paard, maar hij 

bleek ze in de wereldbekerfinale in 
Parijs onverslaanbaar. In het eerste 
onderdeel sprong de hengst op fantasti-
sche wijze naar de koppositie, om die 
vervolgens niet meer uit handen te 
geven. “Het is geweldig om hier te 
winnen met Breitling, want we hebben 
altijd heel veel vertrouwen in hem 
gehad en hem alle tijd gegeven om zich 
te ontwikkelen. Het heeft een tijd 
geduurd totdat ik een opvolger had 
voor Cortes en Simon, maar nu gaat het 
gebeuren met Breitling!”, is de winna-
res enthousiast. “De wereldbekerfinale 

is voor mij altijd een hele belangrijke 
wedstrijd, waar ik ieder jaar naartoe 
werk. En om dan nu te winnen is gewel-
dig.” Ook op de tweede plaats eindigde 
een Amerikaan. Hoewel hij met Eddie 
Blue (stb.naam Ed Hardy, Zirocco Blue 
VDL uit Silvana keur prest van Marlon, 
fokker J. Honcoop uit Chaam) al tot 
fraaie successen kwam in zijn vader-
land, werd hij toch gezien als outsider. 
Iets wat na de wereldbekerfinale niet 
meer het geval zal zijn, want de 

heeft het wel altijd waargemaakt.” In 
2011 werd de hengst ingeschreven 
met 79 punten en kwam hij bij Jeroen 
Dubbeldams toenmalige stalruiter 
Sjaak Sleiderink onder het zadel. 
Populair bij de fokkers was hij niet 
echt, en toen er serieuze interesse 
voor de hengst als sportpaard ont-
stond, besloten de beide hengstenhou-
ders de beslissing bij Jeroen Dubbel-
dam neer te leggen. “Het ging om veel 
geld, en omdat de weg naar de top nog 
lang is, gaf Jeroen aan akkoord te gaan 
met de verkoop. Beezie heeft hem één 

keer geprobeerd, en toen was de 
deal rond. Bij haar heeft Q.Breitling 
zich in de luwte van haar toppaarden 
Cortes en Simon heel rustig kun-
nen ontwikkelen.” 

Van outsider naar 
 ontdekking
En nu, op twaalfjarige leeftijd, blijkt de 
hengst in absolute topvorm te verke-
ren. Nadat ze eerder dit jaar al twee 
Grand Prix’s in Wellington wonnen, 

WERELDBEKERFINALE

Breitling LS wint, Eddie Blue 
en Verdades knap tweede
De Nederlandse paarden hebben een flinke vuist weten te maken op de wereldbekerfinale in Parijs. Zo eindigde 
Verdades (v.Florett AS) onder Laura Graves nipt als tweede in de dressuur, terwijl Eddie Blue (v.Zirocco Blue) onder 
Devin Ryan bij het springen de revelatie bleek. Net als de winnaar, de KWPN-goedgekeurde hengst Q.Breitling LS 
met Beezie Madden, stelt hij zich daarmee kandidaat voor Tryon. 
Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: DIRK CAREMANS

 Beezie Madden:  
“ Het heeft even geduurd totdat ik een 

 opvolger had, maar nu gaat het gebeuren 
met Breitling!” 
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constante en goede ritten van het duo 
hadden tot gevolg dat ze geen enkele 
springfout hoefden te noteren in dit 
kampioenschap. Minimale tijdsover-
schrijding in het tweede onderdeel 
bracht hen op een totaal van zes 
strafpunten, waar winnares Madden er 
vier op haar conto kreeg. Ook in de top 
10 eindigde de veelbesproken Carlos 
Enrique Lopez met de Padinus-zoon 
Admara (uit Somara ster prest van 
Murano, fokker A. van Nuland uit 
Nistelrode). De eerder onder Emanuele 
Gaudiano succesvolle ruin, is nauwver-
want aan fenomeen Hickstead, sprong 
met name in het tweede onderdeel 
extreem van het hout. Hij komt uit de 
opfok van Team Nijhof, die hem als 
veulentje aanschaften. “We hebben 
hem als 3,5-jarige aan de vader van 
Emanuele Gaudiano verkocht. Toen 
sprong hij ook al extreem goed, maar 
vonden we hem wat te weinig hengst 
om klaar te maken voor de hengsten-

keuring. Admara heeft al fantastische 
prestaties geleverd en deze zevende 
plaats behoort daar ook zeker toe, al 
was het geen fraaie vertoning omdat hij 
zó hoog sprong”, aldus Henk Nijhof. 

Verdades nipt verslagen
Van tevoren was er al een titanenstrijd 
verwacht in de dressuur tussen Isabell 
Werth met Weihegold OLD (v.Don 
Schufro) en Laura Graves met de 

“ DIT SUCCES VAN EDDIE BLUE HADDEN 
WE NOOIT VERWACHT!”

Fokker Jan Honcoop zit op de avond na de wedstrijd nog aan de televisie gekluisterd, in de 
hoop nog wat beelden van zijn fokproduct Eddie Blue te spotten in de samenvatting van de 
wedstrijd. Hij fokte de Zirocco Blue VDL-zoon uit de merrie Silvana, waaruit hij eerder al de 
KWPN-goedgekeurde hengst Chapeau Valière (v.Wittinger VDL) fokte. “Dit hadden we 
nooit verwacht! We hebben hem als 3,5-jarige, zadelmakke ruin verkocht. Via Hans de 
Roover en Alan Waldman is hij in Amerika terecht gekomen en daar bleek al direct hoeveel 
talent hij had. Maar bij ons was dat nog niet uit de verf gekomen”, lacht de fokker. “Als 
vijf- en zesjarige won Eddie Blue het nationale jongepaardenkampioenschap in Amerika, en 
dat hij hier nu op negenjarige leeftijd zó geweldig presteert is voor ons echt genieten. Via 
de KWPN-site lezen we regelmatig berichten over zijn successen in Amerika, maar met 
deze prestatie heeft hij echt zijn naam gevestigd. Het is prachtig om dit mee te maken als 
hobbyfokker. Zelf hebben we nog één halfzus van hem, dat is de driejarige Don Sandrino-
merrie Kalvana. We laten haar nu zadelmak maken en misschien moeten we haar toch 
maar in gaan zetten voor de fokkerij.”  

Vijf jaar nadat Beezie Madden met Simon de wereldbekerfinale won, stond ze opnieuw op het hoogste ereschavot. Met de KWPN-goedgekeurde hengst 
Breitling LS toonde ze absolute wereldklasse.
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florissante Florett As-zoon Verdades 
(uit Liwilarda ster prest van Goya, 
fokker wijlen P. Crum uit Herveld). In 
de Grand Prix waren alle juryleden het 
erover eens dat de Amerikaanse Graves 
de beste prestatie had geleverd met 

haar toppaard Verdades. Met 81,41 
procent pakten zij de winst in dit 
onderdeel, waarin Jessica von Bredow-
Werndl met ‘good old’ Unee BB 
(Gribaldi uit Ilarichta keur pref van 
Dageraad, fokker J.J.H. Spronck uit 
Berg en Terblijt) derde werd achter 

Isabell Werth. Met een achtste plaats in 
de Grand Prix zorgde Madeleine 
Witte-Vrees met de KWPN-erkende 
hengst Cennin (Vivaldi uit Vitana V 
elite sport-dres van Donnerhall, fokker 
J.E.J. Cuppen uit Someren) voor het 

beste Nederlandse resultaat. Zij 
scoorden 73,98 procent. In de kür op 
muziek streed Isabell Werth met het 
mes tussen de tanden om haar titel te 
verdedigen, en daarin slaagde ze door 
de magische grens van 90 procent te 
overschrijden. Met een hoge moeilijk-

heidsgraad kwamen Graves en Verda-
des in de kür tot een percentage van 
89,08 en daarmee scherpte de Ameri-
kaanse amazone haar persoonlijke 
record behoorlijk aan. De titel ontging 
haar met een verschil van zo’n ander-
half procent en daarmee pakte ze, net 
als een jaar eerder, de tweede plek. “In 
december hebben we een nieuwe kür 
gemaakt voor Verdades en misschien 
hadden we hem nog wat vaker moeten 
oefenen. De moeilijkheidsgraad is 
hoog, maar er is ook nog zeker ruimte 
voor verbetering. Dat we hier als 
tweede zijn geëindigd, bederft voor mij 
de pret niet, ik ben ongelooflijk trots op 
Verdades en we hebben ons persoon-
lijke record flink omhoog geschroefd. 
Heel even dacht ik dat het genoeg zou 
zijn voor de winst, maar verliezen van 
Isabell vind ik geen schande. Ik heb 
altijd veel naar andere ruiters gekeken 
om beter te worden, en zeker naar 

De negenjarige Zirocco Blue VDL-zoon Eddie Blue, een halfbroer van de KWPN-goedgekeurde hengst Chapeau Valière, heeft zich met zijn tweede plek 
kandidaat gesteld voor de Wereldruiterspelen in Tryon.

 Fokker Jan Honcoop over Eddie Blue: 
“ Met deze prestatie heeft hij echt zijn  

naam gevestigd!” 
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Isabell. Dankzij Verdades ben ik op 
het niveau gekomen waarop we nu 
zijn. Zonder zijn constante wil om het 
goed te doen en te verbeteren, en 
zonder zijn talent was dit allemaal 
nooit mogelijk geweest.” 

KWPN’ers prominent
Als laatste starter in de kür op muziek 
reed Jessica von Bredow-Werndl voor 
wat ze waard was met de zeventienjarige 
Gribaldi-zoon Unee BB. Net als in de 
Grand Prix eindigden ze als derde. “Het 
bracht flink wat druk met zich mee om 
als laatste te moeten starten, maar het 
bracht me ook extra motivatie. Mijn 
doel was om zo goed mogelijk te rijden 
en om Patrik Kittel te verslaan, ook al 
had hij al een mooie score behaald. Ik 
ben heel trots op Unee BB en ben 
superblij dat we in deze wereldbeker-
finale derde zijn geworden. Hij doet zo 
ongelooflijk zijn best voor me, en dat 
resulteerde ook nog eens in een nieuw 
persoonlijk record”, vertelt de sympa-
thieke Duitse, die ook gelijk aankon-

digde dat dit het laatste grote indoor-
kampioenschap voor haar hengst-op- 
leeftijd is. In de kür kwamen ze tot bijna 
84 procent. Opnieuw bleek Madeleine 
Witte met Cennin de beste Nederlandse, 
dankzij een overtuigend gereden rit. 
Hun percentage van 81,34 bleek goed 
voor de zesde positie. Niet minder dan 
zeven KWPN’ers namen deel aan deze 
bloedstollende ontknoping, uit een 
totaal van achttien deelnemers. 
Daarmee was het KWPN het meest 
prominente stamboek. Naast de 
nummers 2 (Verdades), 3 (Unee BB) en 
6 (Cennin) eindigde ook de voormalige 
kampioenshengst Blue Hors Zack 
(Rousseau uit Orona ster IBOP-dres pref 
prest van Jazz, fokker B. Wilschut uit 
Bosschenhoofd) in de top 10. Onder 

Daniel Bachmann Andersen overschreed 
de sterk galopperende KWPN’er in 
Deense dienst de 80%-grens en eindigde 
hij in de kür als zevende, net voor zijn 
zoon Glock’s Zonik N.O.P. (uit Romanik 
van Blue Hors Romanov, fokker Straight 
Horse Aps uit Alleroed) onder Edward 
Gal. Deze KWPN-erkende hengst heeft 
pas vijf internationale Grand Prix- 
proeven en drie wereldbeker-küren in de 
benen, en het gebrek aan ervaring 
drukte nu de scores nog wat. “De kür 
ging een stuk beter en makkelijker dan 
de Grand Prix, maar ik weet dat Glock’s 
Zonik nog veel beter kan. Ik ben nog 
niet tevreden, maar hij is nog jong. We 
werken nu naar de observatiewedstrij-
den voor de Wereldruiterspelen in Tryon 
toe”, reageerde Edward Gal. •

Winnaar in de Grand Prix en nipt verslagen in de kür: Laura Graves 
en haar krachtpatser Verdades (v.Florett As) maakten een ijzersterke 
indruk in de wereldbekerfinale.

 Laura Graves:  
“�Ik�ben�ongelooflijk�trots�op�Verdades,� 
we�hebben�ons�persoonlijke�record� 
flink�omhoog�geschroefd.”�
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