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programma  
 
BraBanthal
09.00 Sport Pro Horses Prijs - Dressuur  
 Internationaal U25 - Kür op muziek
11.30 Bestronics Parapaard Prijs -  
 Dressuur Internationaal CDI 3*  
 Kür op muziek
14.30 FEI World CupTM Dressage Freestyle  
 Presented by Roelofsen Horse Trucks 
 Dressuur Internationaal 
 Kür op Muziek - 1e helft 
 Presentatie KNHS talenteam 2019
16.00 FEI World CupTM Dressage Freestyle  
 Presented by Roelofsen Horse Trucks 
 Dressuur Internationaal 
 Kür op Muziek - 2e helft
19.00 Van Schijndel Bouwgroep Prijs -  
 Springen Internationaal 
 Indoor Derby Table C 1.45m
21.00 Audi Prijs - Springen Internationaal 
 Table A met Barrage 1.55m 
 Kwalificatie Rolex Grand Prix
 
PEElhal
10.00 Pas de Deux Friezen
11.30 Springen Nationaal Pony's -  
 ABC-L met barrage
12.30 Springen Nationaal Pony's -  
 DE-L met barrage
14.15 Springen Nationaal Pony's -  
 C-M/Z met barrage
15.15 NAB Bliksembeveiliging Prijs -   
 Springen Internationaal 
 Table A direct op tijd 1.40m
17.30 Dressuur Nationaal Paarden -  
 Z2 Kür op muziek
18.45 Dressuur Nationaal Paarden -  
 ZZ-L Kür op muziek
20.00 Dressuur Nationaal Viertallen  
 Kür op muziek

shot of the day

QUOTE VAN DE DAG 
Bertram Allen

“Als je de lijst met ruiters en 
paarden ziet, dan weet je dat het 

heel moeilijk gaat worden” 
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Op donderdag moest hij genoegen nemen met de tweede plaats in de 

wereldbeker, maar gisteren verwees hij Isabell Werth naar de tweede plaats. 

Alle juryleden plaatsen de Deen Daniel Bachmann Andersen op de eerste 

plaats met zijn 11-jarige KWPN hengst Blue Hors Don Olymbrio. De com bi-

natie scoorde 78.848% met hun voorstelling, bijna 5 procent meer dan Werth 

met Don Johnson FRH. Edward Gal was de beste Nederlander op de derde 

plaats. Glock’s Voice en Gal behaalden 73.478%. De plaatsen vier t/m zes 

waren ook voor Nederlandse combinaties: Emmelie Scholtens (Desperado), 

Hans Peter Minderhoud (Zanardi) en Adelinde Cornelissen (Zephyr).

In de promo village staat een grote ge-

za menlijke stand van Rolex Grand Slam 

en The Dutch Masters. Er is daar van 

alles te doen. Op vrijdag was Nicola 

Philippaerts te gast en vandaag kun je 

Olivier Philippaerts en Harrie Smolders 

ontmoeten in de stand tijdens een 

Meet&Greet. Olivier is er om 17.30 uur en 

Harrie kun je vragen stellen om 18.30 uur. 

Maar je kunt er ook een leuke of grappige 

selfie laten maken of een keuze maken uit 

de  uitgebreide collectie merchandise. De 

collectie bestaat onder andere uit shirts, 

badlakens, jacks en caps.

daniel Bachmann andersen 
wint Cdi3* grand prix

Op vrijdag werd bij The Dutch Masters de Dutch 

Masters Innovation Award uitgereikt. Het was 

een spannende strijd tussen de drie finalisten 

met als uiteindelijke winnaar de innovatie 

Camarillo Oko. Camarillo Oko is een systeem 

om met behulp van beelddata en kunstmatige 

intelligentie ver schillende aspecten van een 

sprong te meten. Denk hierbij aan ruimte boven 

ontmoet olivier 
philippaerts en 
harrie smolders

dutch masters innovation award
de sprong van voor en achterbenen, parabool, 

positie boven de sprong, fouten en tijd door-

gang. De Dutch Masters Innovation Award biedt 

een podium voor originele, innovatieve en im-

pactvolle hip  pische ondernemers. De winnaar 

kreeg een geldbedrag van € 5.000 en een 

golden ticket voor het acceleratieprogramma 

van Ondernemerslift+.

Op vrijdagavond werd Jan Tops uit geroepen tot 

Paardensportman van het Jaar. De commissie 

omschreef haar keuze als ‘de in haar ogen meest 

inno vatieve geest binnen de mondiale hip pi-

sche wereld. Innovatief, omdat hij de mondiale 

springsport een enorme im puls heeft gegeven.

Jan tops: 
paarden sportman 
van het Jaar

Een prachtige afsluiting van de vrijdagavond! VDL ruiter Leopold van Asten wint de VDL Groep Prijs en kwalificatie voor de Rolex Grand Prix met VDL Groep Beauty.   
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Je kent ze misschien wel Esra de Ruiter, Feline 

Hoi of Hoefwijzer. Ook dit jaar zijn de Go Social 

Talents op The Dutch Masters te vinden! Wil jij 

tips ontvangen over vloggen, op de foto met 

Hart voor Paarden of een handtekening van 

Danielle van Mierlo? Bezoek de Go Social Village 

bij de hoofdingang en sla je slag!

oogenlust: 
“sfeer creëren, 
dat is wat we doen”
Oogenlust is voor het tweede jaar partner van 

The Dutch Masters en heeft de aankleding van 

het gehele evenement verzorgd. Oogenlust 

ver taalt emoties in sfeervolle creaties: creaties 

die de zintuigen prikkelen. Zo geeft Oogenlust 

vanuit hun bloemenambacht invulling aan bij-

zondere momenten, evenementen en inte rieurs. 

Mocht u willen kijken wat ze nog meer te bieden 

hebben, dan kunt u ze vinden met een mooie 

stand in het promodorp voor de VIP entree.

go soCial Village

Maison van den Boer houdt al ruim 30 jaar de 

culinaire ‘teugels’ met veel plezier in handen 

tijdens The Dutch Masters en voorziet de 

bezoekers van een culinair programma, tot 

in de puntjes verzorgd door een team van 

enthousiaste medewerkers met een passie 

voor hospitality. Geniet van heerlijke gerechten 

met een goed glas wijn in restaurant Club, een 

drankje met borrelgarnituur bij de bar of kies uw 

favoriete sushi van de sushiband.

Brabants Kampioen fleur van erp gaat ervoor

Fleur van Erp is 16 jaar en komt uit Boekel, Noord-Brabant. In 2017 reed ze 

hier al mee in de klasse DL en in 2018 in de klasse DM, terwijl ze dat jaar 

ook bij de paarden meereed in de klasse M. Dit jaar kwalificeerde Fleur zich 

door regiokampioen van Brabant te worden in de klasse Z. Fleur combineert 

paardrijden met school door aan het begin van de week een goede planning 

te maken. Als ze thuiskomt gaat ze eerst haar paarden rijden en vervolgens 

haar huiswerk maken. Zondag komt ze met haar paard Eyewish in de klasse 

Z aan de start. “Ik hoop dat het zondag weer een leuke, gezellige en mooie 

wedstrijd wordt net zoals vorig jaar en ik ga mijn best doen om een goede 

prestatie neer te zetten,” zegt Fleur enthousiast.

al ruim 30 jaar 
culinaire partner: 
maison van den Boer

Tijdens The Dutch Masters kwamen de leden 

van CLUB Indoor Brabant, het netwerk van The 

Dutch Masters, bijeen voor een gezellige borrel 

en een heerlijk diner. Inmiddels zijn meer dan 

50 bedrijven bij dit netwerk aangesloten en het 

aantal leden is nog steeds groeiende. Op de 

website is meer informatie te vinden over CLUB 

Indoor Brabant.

ClUB indoor 
Brabant groeit


