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programma  
 
BraBanthal
09.30  Team Piet Raijmakers Prijs  
 Regio Brabant Pony Springen  
 Klasse DE-M,Z,ZZ - Tabel A met  
 Barrage
13.00  Borek Prijs  
 Internationaal Springen - CSI5*  
 Progressief op Tijd met Joker 1.45m
15.45 Rolex Grand Prix   
 Rolex Grand Slam of Show Jumping 
 Internationaal Springen - CSI5*  
 Tabel A met Barrage 1.60m

Peelhal
09.30  Regio Springen Paarden  Klasse M -  
 Tabel A met Barrage 1.20m
11.15 Regio Springen Paarden  Klasse Z -  
 Tabel A met Barrage 1.30m
13.00 Regio Springen Paarden  Klasse ZZ -  
 Tabel A met Barrage 1.35m
15.00 Bixie

shot of the day

Piet raijmakers jr.

QUOTE VAN DE DAG 
Kevin Staut:

“Ik ben gemotiveerd en 
heb mijn meest ervaren 

paard meegenomen”

Wereldkampioen Jeroen Dubbeldam: “Dit evenement is altijd 
al één van de beste indoor events geweest, maar dit jaar is de 
sprong voorwaarts ongelofelijk. 

Ze hebben fantastisch werk verricht, je kunt bijna overal rijden en alles ziet er 

chique uit. Het is de eerste keer dat de Rolex Grand Slam of Show Jumping 

hier wordt verreden en dat is iets speciaals en nieuw, het geeft net dat beetje 

extra. Wat betreft mijn resultaten hier, moet ik toegeven dat die nog niet zo 

goed zijn geweest. Ik was hier nog niet zo succesvol, maar dat kan natuurlijk 

veranderen. Verwachtingen zijn altijd gevaarlijk, je kunt je alleen maar zo 

goed mogelijk voorbereiden en hopen op een goed resultaat.”

Jeroen dubbeldam over indoor brabant 
en de rolex grand slam
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wim van der leegte: 
"vorig jaar won 
leopold van asten 
de grote prijs, dat 
is natuurlijk niet 
makkelijk te evenaren 
maar niets is on
mogelijk, we gaan  
er helemaal voor"

achter de schermen: 
bas verhoeven en lone vonk
Bas Verhoeven en Lone Vonk leveren facilitaire 

diensten en zijn verantwoordelijk voor de ge-

hele opbouw van het evenement. Tijdens Indoor 

Brabant 2017 begonnen Bas en Lone alweer met 

de voorbereidingen voor deze editie. Het heeft 

15 versies van de tekeningen nodig gehad 

om tot deze mooie indeling te komen met 

de nieuwe hal als centrale entree van Indoor 

Brabant-The Dutch Masters. “Noem het maar 

op,” zegt Bas, “van vloerbedekking, hekwerk, 

verlichting en standbouw tot bek abe ling, we 

hebben de coördinatie over de hele opbouw.” 

Voor Bas en Lone is het be lang rijk dat alle hallen 

dezelfde ‘look en feel’ hebben en details zijn 

daarbij erg belangrijk. Het is elk jaar een flinke 

klus, maar ze weten deze altijd te klaren. 
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De amazone was heel erg tevreden en had een 

‘90% gevoel’ gedurende haar Kür. Isabell had 

ook niets dan lof voor het evenement “Voor mij 

is het het mooiste indoor evenement van de 

werth wint en edward en madeleine naar finale
wereld. Alles is zo super geregeld, het publiek is 

geweldig en alles ziet er zo chique uit.” 

Edward Gal eindigde met zijn Glock’s Zonik 

N.O.P. op een hele knappe tweede plaats en 

Madeleine Witte-Vrees kwam met Cennin direct 

achter Gal op plaats drie. Met deze resultaten 

hebben Edward Gal en Madeleine Witte-Vrees 

een startbewijs bemachtigd voor de Wereld-

bekerfinale in Parijs. Nu gaan we op naar Parijs 

voor de finale.”

borek: specialist in outdoor furniture
Vandaag komt om 13.00 uur de eerste 

ruiter in de piste van de Brabanthal in de 

Borek Prijs. Borek is sinds 10 jaar vaste 

standhouder op Indoor Brabant: “Dit eve- 

nement is de ideale gelegenheid om 

gasten uit te nodigen op de loge en daar -

naast een stand te hebben om onze 

producten tentoon te stellen.” Tijdens dit 

eve nement komen sport en beleving op 

De Duitse topfavoriet Isabell Werth 
won zaterdagmiddag overtuigend de 
FEI World CupTM Dressage Freestyle 
Presented by Roelofsen Horse Trucks 
met haar 12-jarige Emilio 107. 

Scott Brash is tot op heden de enige 
rui ter die de Rolex Grand Slam of Show 
Jumping titel wist te winnen. In 2014 
won hij zijn eerste ‘major’ tijdens het 
CHI Genève. 

Na zijn overwinning in Genève dacht Scott dat 

het onmogelijk zou zijn om nog een ‘major’ te 

winnen maar hij wist zijn reeks door te zetten 

in 2015 door ook de Rolex Grand Prix van CHIO 

Aachen te winnen. De druk werd enorm en de 

planning werd aangepast. Er werden alleen nog 

maar wedstrijden op grote graspistes gereden in 

de aanloop naar CSIO Spruce Meadows ‘Masters’. 

En wat geen mens voor mogelijk had gehouden 

gebeurde toch. Scott won ook in Calgary en 

mocht de bonus van 1 miljoen euro in ontvangst 

nemen. Wie gaat vandaag hier bij de Indoor 

Brabant-Dutch Masters zijn of haar cyclus in de 

Rolex Grand Prix of Show Jumping beginnen? 

Vandaag zal Scott Brash met zijn paard Ursula 

XII in de Rolex Grand Prix aan de start komen.  

“Het zal een mooie uitdaging voor de parcours-

bouwer zijn om er een speciale Grand Prix van 

te maken”. 

oogenlust: 
versieren is 
ons beroep 

Komt de lente u ook al tegemoet? Heeft 

u de tulpen al zien staan? Oogenlust 

is dit jaar voor het eerst partner van 

Indoor Brabant-The Dutch Masters en 

heeft de aankleding van de entree, 

piste en promodorp ver zorgd. Mocht u 

willen kijken wat ze nog meer te bieden 

hebben, dan kunt u de mooie stand in het 

promodorp voor de VIP entree bezoeken. 

rolex ambassadeur scott brash

een mooie manier samen. De stand van 

Borek is te vinden in het promodorp naast 

de Paddock. 

In 2017 vierde Borek, groothandelaar in 

Outdoor Furniture, hun 40-jarig jubileum. 

Borek is een familiebedrijf met een focus 

op innovatie en duurzaamheid; kwaliteit en 

hoog waardigheid; comfort en zitgenot op 

het gebied van buitenmeubilair. 
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rolex grand prix 
of show Jumping
De prestigieuze Rolex Grand Prix of Show 

Jumping telt vier evenementen: naast 

Indoor Brabant-The Dutch Masters behoren 

ook het CHIO Aken, het CSIO Spruce 

Meadows ‘Masters’ en het CHI Genève tot 

deze Grand Slam. Indien een ruiter drie 

opeenvolgende Grote Prijzen weet te 

winnen ontvangt hij een extra bonus van 1 

miljoen euro, wint hij ze alle vier dan krijgt 

hij maar liefst 2 miljoen euro. Er is ook een 

bonus van €500.000 beschikbaar voor de 

ruiter die twee Grote Prijzen achter elkaar 

wint en een bonus van €250.000 voor de 

ruiter die twee Grote Prijzen binnen de 

cyclus van vier ‘majors’ wint. 

anky van grunsven: 
"ook ik moest de 
eerste dag nieuwe 
looproutes ontdekken” 
Anky van Grunsven, voorzitter van Indoor 

Brabant-The Dutch Masters heeft de afgelopen 

dagen als heel positief beleefd. “Veel mensen die 

ik spreek zijn enthousiast.” Door de nieuwe opzet 

moest ook Anky de eerste dag even wennen en 

nieuwe looproutes ontdekken, maar “de nieuwe 

hal biedt meer mogelijkheden voor de ruiters 

om de paarden op elk moment van de dag en 

in alle rust te trainen. Met de toevoeging van 

de Rolex Grand Slam hebben we als organisatie 

een mooie stap gemaakt en het geeft een extra 

uitstraling aan het evenement.” Als voorzitter 

heeft Anky een druk programma en staat een 

prijsuitreiking als volgend actiepunt op de lijst. 

“Het zijn lange dagen en helaas moet ik af en toe 

tot volgend Jaar!  
14 – 17 maart  2019

turkish airlines verloot 
twee business class 
tickets!!

Turkish Airlines zal op vanmiddag net voor 

aanvang van de Rolex Grand Prix twee 

business class tickets verloten onder het 

aanwezige publiek. De winnaars mogen zelf 

een bestemming kiezen. Turkish Airlines is een 

nieuwe sponsor van Indoor Brabant-The Dutch 

Masters. Deze grote vliegmaatschappij vliegt 

op meer dan 300 bestemmingen en heeft 

vestigingen in 120 landen. Turkish Airlines is 

zeer betrokken bij sport en ondersteunt onder 

meer het CHIO Aken, dat ook onderdeel is van 

de Rolex Grand Slam of Show Jumping. 

go social talents
Go Social Talents is het eerste en enige toon-

aan gevende hippisch netwerk van social in flu-

encers in Nederland. Via dit agentschap wor den 

vloggers, bloggers, influencers en insta gram-

mers gemanaged en begeleidt van A tot Z.

Tijdens The Dutch Masters zal de Go Social Studio 

aanwezig zijn van waaruit volop zal worden 

gevlogt. Op zondag vindt de officiële lancering 

plaats. Om 13.00 is het officiële persmoment 

met Anky van Grunsven en Floor Schoenmakers 

waarna aansluitend de MEGA meet & greet zal 

plaatsvinden bij het Bar&Music plein. Alle kinderen 

krijgen daar een handtekeningenkaart van alle 

Talents en een leuke Goodybag van Epplejeck.

een feestje missen om de volgende ochtend 

weer op tijd hier te zijn. Maar het geeft veel 

voldoening om hier voorzitter te zijn.” 

winnaars Zaterdag
Parapaard Prize - CDI Small Tour 
Diederik  Van Silfhout - Scenario 2 (NED) 
 
Safari Resort Beekse Bergen Prize - CDI-U25 
Jeanine  Nieuwenhuis - TC Athene (NED) 
 
National Jumping - Jumping Ponies - ABC-L 
Emma  Heijligers - Manjara (NED) 
 
FEI World Cup™ Dressage 2017-2018 - 
Presented by Roelofsen Horse Trucks 
Isabell  Werth - Emilio 107 (GER) 
 
National Jumping - Jumping Ponies - DE-L 
Jersey  Kuijpers - Vidocq-d.p. (NED) 
 
National Jumping - Jumping Ponies - C-M/Z 
Mara  Van Der Heijden - You Can Do It (NED) 
 
NAB Bliksembeveiliging Prize 
Douglas  Lindelöw - Citti 3 (SWE) 
 
National Dressage Horses - Z2, Kür op muziek 
Dana  Van Lierop - Dodge Raider (NED) 
 
National Dressage Horses - ZZ-Licht,  
Kür op Muziek ZZ-Licht 
Joyce  Heuitink - Gaudi Vita (NED) 
 
Van Schijndel Bouwgroep Indoor Derby 
Emanuele Gaudiano - Carlotta (ITA) 
 
Audi Prijs 
Maikel van der Vleuten - Arera C  


