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programma  
 
BraBanthal
11.00 FEI World Cup TM Dressage Grand Prix  
 Presented by RS2 Dressage 
 Internationaal Dressuur - CDIW
15.30  Gemeente 's-Hertogenbosch Prijs 
 Internationaal Springen - CSI5* -  
 Tabel A direct op Tijd 1.45m - 1e Ronde
19.00 Gemeente 's-Hertogenbosch Prijs 
 Internationaal Springen - CSI5* - Tabel  
 A direct op Tijd 1.45m - 2e Ronde
20.45  VDL Groep Prijs 
 Internationaal Springen - CSI5* -  
 Tabel A met Barrage 1.55m 
 Kwalificatie Rolex Grand Prix

Peelhal
15.30  Internationaal Dressuur - Small Tour 
 Prix St. Georges
18.45 Internationaal Dressuur - U25 
 Grand Prix 16-25
20.45  Nationaal Dressuur 
 Finale Viertallen - Kür op Muziek

shot of the day

Madeleine Witte-Vrees kwam donderdagmiddag 

aan bij de Brabanthallen met haar paarden 

Charmeur en Cennin. “Ik was wel even de weg 

kwijt, maar wat is het hier mooi geworden,” 

zei de amazone lachend. Op de vraag wat 

haar verwachtingen zijn voor de Wereldbeker 

kwalificatie bij Indoor Brabant-The Dutch Masters 

madeleine witte-Vrees: 
wat is het hier mooi!

huldiging ruiter van het Jaar, harrie Smolders.

antwoordt zij optimistisch, “Ik kom met een 

goed gevoel hier aan de start. Cennin voelt goed 

en fit aan en ik heb er zin in.” Madeleine staat op 

een gedeelde 8e plaats in de tussenstand en de 

beste 9 van de West-Europese Liga kwalificeren 

zich voor de Finale in Parijs (10-15 april). 

Madeleine reed 30 jaar geleden voor het eerst 

in de Brabanthallen waar zij deelnam aan een 

wedstrijd voor viertallen. Madeleine keek toen 

op tegen de internationale Grand Prix ruiters en 

droomde ervan om eens op hetzelfde niveau te 

kunnen deelnemen. Die droom is uitgekomen 

en dit weekend zal uitwijzen of zij naar de Finale 

gaat. 
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flink sjouwen
Het is flink sjouwen voor de grooms als de 

vrachtwagens zijn geparkeerd en de paarden 

op stal  worden gezet. Zadels, hoofdstellen, hooi, 

poetsspullen, er komt heel wat bij kijken om het 

tijdelijke ‘thuis’ in te richten. 

Clinic van Anky van Grunsven en 

Madeleine Witte-de Vrees met Charmeur. 

50 + 1, Indoor Brabant begint aan een 

nieuwe periode met The Dutch Masters, nu 

onderdeel van de Rolex Grand Slam of Show 

Jumping. Frank Kemperman, sport director: 

“Als organisatie wil je blijven vernieuwen en 

innoveren en een goed product aanbieden. 

Maar het is ook belangrijk om de traditie te 

bewaren. Het was destijds geen makkelijke 

beslissing om afstand te doen van de 

wereldbeker. Samen met partner Rolex heeft 

Indoor Brabant ervoor gekozen om een 

unieke wedstrijd neer te zetten met de beste 

faciliteiten voor ruiters, paarden, publiek en 

media. We zien The Dutch Masters als een 

beloning van 50 jaar hard werken.”

fanshop

De fanshop van The Dutch Masters 

heeft een uitgebreide collectie mer-

chandise. De stand die te vinden is 

bij de hoofdingang biedt onder 

andere Parker pennen, kur ken-

trekkers, mooie leren schrijf map-

pen, paraplu’s, petten en jas sen en 

poloshirts voor heren en dames. 

frank kemperman: het wow effect 
creëren voor elke paardensportliefhebber
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Vandaag wordt het eerste onderdeel, de Grand Prix, van de 
FEI World Cup TM Dressage 2017/2018 kwalificatie verreden. 
Het is de laatste kans voor de dressuurruiters om punten 
te verzamelen voor de Finale die dit jaar in Parijs wordt 
gehouden van 10-15 april. 

Nederland komt op volle sterkte naar de Brabanthallen met onder andere 

Edward Gal (Glock’s Zonik N.O.P.), Hans Peter Minderhoud (Zanardi), 

Madeleine Witte-Vrees (Cennin), Diederik van Silfhout (Four Seasons 19),  

Patrick van der Meer (Zippo), Emmelie Scholtens (Apache) en Anne Meulendijks 

(MDH Avanti N.O.P.), die een wildcard kreeg van de organisatie. Edward Gal 

heeft op dit moment 35 punten en als hij vandaag en morgen een goede 

prestatie weet neer te zetten kan hij zich nog kwalificeren voor de Finale. 

Het wordt ook spannend voor Madeleine Witte-Vrees die nu op een 

QUOTE VAN DE DAG 

Harrie Smolders:
“Ze zeggen dat als 
je nog weet wat je 

gewonnen hebt, dan 
heb je nog niet genoeg 

gewonnen” 

rs2 dressage 
Center

De FEI World Cup TM Grand Prix wordt 

gepresenteerd door RS2 Dressage. RS2 

Dres sage houdt zich bezig met het fokken, 

opfokken, trainen en in wedstrijden uit- 

  brengen van dressuurpaarden. Dit jaar 

zal het nieuwe hengstenstation in gebruik 

worden genomen en zullen onder andere 

de hengsten Jameson, Zum Gluck en For 

Cruise ter dekking worden aangeboden. 

RS2 zorgt ervoor dat alle paarden fysiek 

en geestelijk in een top conditie verkeren. 

Alle faciliteiten om dit te waarborgen 

zijn op locatie aanwezig. Top ruiters en 

amazones zorgen voor de beste opleiding 

en training van de paarden. 

Edward Gal, Diederik van Silfhout en bondscoach Rinie van der Schaft.

Morgen gaat in de Peelhal om 18.45 uur de 

eerste U25 Internationale Dressuur competitie 

van start. Nederlandse amazone Jill Huijbregts 

gaat tijdens deze rubriek aan de start met de 

jonge talentvolle Enzos Armani in plaats van 

haar toppaard Zamacho waarmee Jill in het 

KNHS Talententeam 2017 zit. Vorig weekend 

werden Jill en Enzos Armani al knap 4e tijdens 

het NK U25 in Ermelo. “Enzos Armani beschikt 

over veel talent en vermogen, het is goed voor 

hem om veel meters te maken. Deze U25 rubriek 

geeft ons dan ook een unieke mogelijkheid om 

ervaring op te doen op een evenement als 

spannende strijd om 
plaats in finale

De indrukwekkende nieuwe entree in de Gerrit Jan Swinkels Hal. 

gedeelde 8e plaats staat na Gothenburg. De Nederlandse dressuurruiters- 

en amazones krijgen wel sterke concurrentie uit het buitenland. 

Titelverdedigster Isabell Werth komt samen met haar landgenoot Jessica 

Von Bredow-Werndl. De Britten Emile Faurie en Charlotte Fry zijn ook van 

de partij evenals Mary Hanna uit Australië.

Indoor Brabant. Je rijdt immers niet elke dag op 

een wedstrijd met zo’n mooie entourage.” Wil je 

Jill dit weekend online volgen? Hou dan haar 

YouTube account Jill Huijbregts Dressagevlog in 

de gaten, daar posts ze dagelijks haar vlogs. 

‘the future looks bright’voor jill huijbregts 
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achter de schermen: 
ringmeester niCo Van aken
Nico van Aken is al sinds 16 jaar ringmeester bij Indoor Brabant. Als 

echte Brabander vindt hij het een eer om hier zijn werk te mogen doen 

en de deelnemers naar de ring te begeleiden. "Indoor Brabant is van 

top tot teen goed georganiseerd door echte vakmensen, de kwaliteit 

straalt ervan af. Elke dag is er een werkoverleg waarin besproken wordt 

wat er die dag speelt. Iedereen die betrokken is weet precies wat er 

gedaan moet worden." Als Nico terugblikt naar vroeger dan zijn het 

de Belgische trekpaarden die de piste weer in perfectie brachten die 

hij het meest mist. "De Belgische trekpaarden zijn nu niet meer aan 

de orde, het evenement is vernieuwend en gegroeid in alle opzichten.  

Dit evenement is de crème de la crème van de paardensport." 

“Je wordt vrienden voor het 
leven met de mensen waarmee je 
samenwerkt tijdens Indoor Brabant”

Op vrijdagmiddag komen de internationale 

springruiters voor het eerst in de ring in de 

Gemeente ’s-Hertogenbosch Prijs, een Tabel A 

wedstrijd met twee ronden. Vorig jaar werd deze 

wedstrijd gewonnen door de Belgische ruiter 

winnaars donderdag 8 maart

Pas de Deux: Arthur (Best Cool) en 

Evi van Rooij (Amigo).

Estafette springen Brabantse Stallen: Team VDL 

Groep met Leopold van Asten, Rob Heijligers en 

Ralph Slaats. 

Winnares Demi Vermeulen (midden) met Sanne 

Voets (rechts) en Frank Hosmar, gedeelde 

tweede plaats.

De DVB Foundation Award werd uitgereikt aan 

Mariette Scheltens, bestuurslid en ‘duizendpoot’ 

bij de Prinses Màxima Manege voor aangepast 

paardrijden in Den Dolder.

Nicola Philippaerts met Ustina Site.

In de avond is het hoogtepunt de VDL Groep 

Prijs, een Tabel A met barrage en hindernissen 

tot 1.55m. De eerste ruiter komt om 20.45 uur 

in de ring.

toppers aan de start in eerste springrubrieken


