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programma  
 
BraBanthal
12.00 Kingsland Horsepoint Prijs - Dressuur  
 Internationaal CDI 3* - Grand Prix
15.00 Brabants Dagblad Prijs -  
 Springen Internationaal  
 Twee Fasen Table A/B 1.40m
17.15 Gemeente 's-Hertogenbosch Prijs -  
 Springen Internationaal - Table A met  
 Winning Round 1.45m - 1e Omloop
19.00 Gemeente 's-Hertogenbosch Prijs -  
 Springen Internationaal - Winning round
20.45 VDL Groep Prijs - Springen Inter - 
 nationaal - Table A met Barrage 1.55m  
 Kwalificatie Rolex Grand Prix
 
PEElhal
14.30 Sport Pro Horses Prijs - Dressuur  
 Internationaal U25 - Grand Prix 16-25
17.00 Dressuur Nationaal Pony's -  
 Z2 - Kür op Muziek
19.00 Para Dressuur programma:   
 G-competition demo/Clinic para driving,  
 J. Poppen/Clinic para dressage,  
 M. De Reu, J. Heutink/DVB Foundation  
 award/Para dressage Trophy - Freestyle

shot of the day

werth wint wereldbeker grand prix
Gisteren werd het eerste onderdeel van de FEI Dressage World CupTM presented by RS2 

Dressage, de Grand Prix, verreden. Zoals verwacht won de Duitse dressuurkoningin Isabell 

Werth met Emilio 107, het paard waarmee zij vorig jaar ook onverslaanbaar was. De Deense 

ruiter Daniel Bachmann Andersen eindigde op de tweede plaats met Blue Hors Zack. Beste 

Nederlander was Hans Peter Minderhoud met een vijfde plaats met Glock’s Dream Boy NOP.

QUOTE 
VAN DE DAG 

Frank 
Kemperman, 
sport director

“Onze 
belangrijkste taak 

is om te zorgen 
dat iedereen het 

naar zijn zin 
heeft” 
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In de promo village staat een grote gezamenlijke stand van Rolex Grand 

Slam en The Dutch Masters. Er is daar van alles te doen. Je kunt er een 

leuke of grappige selfie laten maken of aanwezig zijn bij één van de vele 

meet&greets met de bekenste ruiters. Er is ook een uitgebreide collectie 

merchandise te verkrijgen. Een waardevol aandenken aan een gezellige 

dag in de Brabanthallen. De collectie bestaat onder andere uit shirts, 

badlakens, jacks en caps.

Sinds 1984 is Piet Vugt als hoefsmid betrokken 

bij The Dutch Masters-Indoor Brabant. En nu, na 

35 jaar, geniet hij nog net zo van de sfeer als 

de eerste keer. Piet is op 77-jarige leeftijd niet 

meer actief als hoefsmid, maar hij ondersteunt 

zijn zoon John nog dagelijks. Hij heeft duidelijk 

een grote passie voor zijn vak. Er zijn in de loop 

der jaren wel dingen veranderd, zoals “dat de 

Alle Brabantse sportfanaten opgelet! 

Meld je via www.brabantsport.nl/

clubcard nu aan voor de BrabantSport 

clubcard. Je maakt dan kans op gra-

tis tickets voor door BrabantSport ge-

sponsorde evenementen én je wordt 

uitgenodigd voor de jaarlijkse fandag 

met onze Brabantse topsporthelden. 

Ook verloten we onder de aanmelders 

10 seizoenkaarten én een golden 

ticket; een jaar lang als VIP naar onze 

evenementen. Wie weet ben jij volgend 

jaar dan onze gast bij The Dutch 

Masters-Indoor Brabant! 

maak een selfie!

gratis 
brabantsport 
Clubcard 

schitterende muziek van 
elton john in de brabanthallen
De donderdagavond werd opgeluisterd door een prachtig optreden van 

Freek Bartels en Nurlaila Karim, sterren van de musical Aida in Concert. 

Het bekende tweetal bracht enkele nummers uit deze musical ten gehore. 

Liefhebbers kunnen van 20 t/m 30 juni van de gehele musical genieten  

op het festivalterrein van het Autotron in Rosmalen.

dagen nu minder lang zijn dan vroeger. Toen 

stond ik nog wel eens ’s nachts om twaalf uur 

een ijzer er onder te slaan, nu sluiten de deuren 

om elf uur,” zegt Piet. De vader en zoon uit 

Haaren (Noord-Brabant) zijn hier graag, “Indoor 

Brabant is een uniek evenement en we zijn 

trots dat we hier al 35 jaar deel van mogen 

uitmaken.”

al 35 jaar van de partij
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publiek maakt kennis 
met hunter jumper 
Donderdag zag het publiek iets nieuws in de Peelhal: De Hunter-Jumper 

Equitation demo. In de Verenigde Staten is dit een zeer populaire 

discipline waar de paarden en pony’s worden beoordeeld op hun stijl 

en kwaliteit van de sprong en de ruiters op hun rijstijl. Het gaat niet om 

hoe snel je over de finish gaat, maar om de manier waarop. Patricia Bade 

van Motman, President Hunter-Jumper Equitation Holland BV: “Ik ben 

ervan overtuigd dat er een markt is voor deze rubrieken in Nederland.

Vele Grand Prix winnaars uit Amerika zijn begonnen als equitation 

ruiter en hebben in dat soort rubrieken de basis geleerd.”

Er was veel interesse voor de demonstratie 

van Isabell Werth en Monica Theodorescu. De 

tribunes waren goed gevuld met dressuurfans 

en die kregen drie kwartier lang ‘les’ van de beide 

experts. Aan de hand van Grand Prix oefeningen 

liet Isabell het publiek zien hoe zij haar paarden 

rijdt en voorbereid op het grote werk.

go soCial village
Bezoek dit jaar ook eens de Go Social Village. De Go Social Talents keren na 

de lancering vorig jaar terug op The Dutch Masters. 18 vloggers waaronder 

Esra de Ruiter, Hoefwijzer, Paardrijden met plezier en Hart voor Paarden 

zullen diverse clinics en workshops geven. Daarnaast zal er op zondag de 

finale zijn van de Go Social Challenge met een rol voor Jesse Drent en 

FelineHoi. Benieuwd? Bezoek de Go Social Village of volg de vloggers via 

Instagram en #GoSocial. Mis ze niet! 

show isabell en monica

gassan diamonds on der
steunt hippisch talent
Met de introductie van de Gassan Groeibriljanten 

Award in 2016 steunt Gassan het hippische 

talent in Nederland en stimuleert de winnaar te 

gaan voor het hoogste podium: Goud. Ook dit 

jaar stelt Gassan Diamonds maar liefst 24 prijzen 

ter beschikking aan Nationaal talent.

Gassan Diamonds is gevestigd in het hart van 

Amsterdam, in de oude stoom diamantslijperij. 

Gassan houdt zich bezig met het slijpen van 

diamant en groothandel en de detailhandel van 

diamanten- en gouden juwelen en horloges.


