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CATERING BIJ

THE DUTCH MASTERS 2022
BRABANTHALLEN ’S-HERTOGENBOSCH

VRIJDAG
11 MAART

Brabanthallen catering heeft wederom een
uiteenlopend assortiment voor u samengesteld.
Naast de gebruikelijke kofffiespecialiteiten met
zoetigheden en heerlijk belegde luxe broodjes
(koud en warm), ontvangen wij u dit jaar weer
graag in de Bier & Borrel Boutique voor een drankje
en een hapje.

PROGRAMMA

U kunt ons vinden tijdens The Dutch Masters 2022
op de volgende locaties:

HAL 1

HAL 2

HAL 2

Horeca bij de
tribune:

• Bier | Borrel Boutique
met speciaal bieren,
wijnen en
borrelplanken

• Swirl ijs
• Poffertjes
• Snackcorner met
frites en snacks

• Diverse dranken,
zoetigheden,
sandwiches en
snacks
• Schepsnoep
• Smoothies, fruit &
salades
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• Foodtruck festival

SHOT OF THE DAY

VRIJDAG 11 MAART
10.00 FEI Dressage World Cup
Dressuur Internationaal, Grand Prix
14.00 NAB Bliksembeveiliging Prijs
Springen Internationaal,
Twee Fasen, 1.40m
17.00 Gemeente 's-Hertogenbosch Prijs
Springen Internationaal,
direct op tijd, 1.45m
19.30 VDL Groep Prijs
Springen Internationaal,
met barrage, 1.55m
Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Na afloop van het
wedstrijdprogramma
kunt u heerlijk
naborrelen.

HAL 7
• Koffieterras met
diverse
koffiespecialiteiten
• Sushibar
• Foodtruck broodjes

NIEUW DIT JAAR:
SERVICE OP DE TRIBUNE!
Dit jaar treft u QR-codes op en rondom de
tribune, scan deze code met uw mobiele
telefoon en plaats gemakkelijk een bestelling.
De bestelling wordt vervolgens naar uw
zitplek gebracht, zo mist u geen moment van
The Dutch Masters!

QUOTE
VAN DE DAG

Gijs Bartels:
“Het is bijna weer
als vanouds, het ziet
er weer super uit
allemaal. Iedereen
moet gewoon
komen!”
indoorbrabant
Indoor Brabant - The Dutch Masters

COLOFON
Uitgever: The Dutch Masters-Indoor Brabant
Redactie: Denise van der Net, Janou Hendrix
Fotografie: Remco Veurink, Digishots
Vormgeving: Severine van Bun (Studio Seef)

Scan QR-code
voor
Startlijsten

Dinja van Liere hoopt op plekje in de top 3
De Nederlandse dressuuramazone Dinja van Liere heeft enorm uitgekeken naar The Dutch
Masters. “Jazeker, het is natuurlijk een heel mooi evenement. Ik vind het heel tof om hier te
kunnen rijden. Ik heb hier wel eens eerder gereden, maar dit is voor het eerst bij de senioren.
Super cool!” Dinja heeft een goed gevoel over de komende dagen. “Mijn verwachtingen zijn
best wel hoog, Hermès loopt heel erg goed, maar hij is ook best wel een beetje een clown,
dus je weet nooit zeker wat hij doet, maar hij is in topvorm en hij kan hoge scores lopen.
Ik hoop toch zeker, ook al is er serieuze concurrentie aanwezig, in de top drie te eindigen.”
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Groom of the day

Katy Johns (24)
Groom van Sanne Thijssen
Wat vind je het leukste aan dit vak: het werken
met dieren en de diversiteit van het werk.
Wat vind je het minst leuke aan dit vak:
de lange uren van het reizen.
Meest speciale moment:
het winnen van de Grote Prijs van Rotterdam.
Favoriete paard en waarom:
Connie (Con Quidam) – hij houdt van de sport
en de aandacht, hij weet dat hij speciaal is en
wanneer het er om gaat.

Agterberg staat garant
voor topkwaliteit bodem
De firma Agterberg is sinds 1998 verant
woordelijk voor de bodem bij The Dutch
Masters. Het is elk jaar weer een flinke klus.
Directeur Ton Agterberg: “Vorige week vrijdag
zijn we begonnen met de voorbereidingen
en op maandagochtend zijn we met zo’n 15
man en 1400 m3 zand naar s-Hertogenbosch

7 uur klaar.” De rest van de week en tijdens
het evenement blijven vier mensen aanwezig
voor het onderhoud. “We blijven altijd goed
opletten, we willen topkwalliteit leveren.” Ton
heeft The Dutch Masters door de jaren heen
zien veranderen, “het is nu veel mooier en
strakker. Alles is hier super geregeld.”

vertrokken. We waren op maandagavond om

Horse of the day

Stalmeester
Ward van de Berk
Monaco
(Cassini II x Contender) 2009, Holstein
Ruiter: Harrie Smolders
Favoriete snoepje: wortels
Speciale karaktereigenschappen:
hij is een beetje een grappenmaker en
hij heeft een erg leuke persoonlijkheid.
Mooiste overwinning: 2e plaats Rolex
Grand Prix in Genève 2021.

Ward van de Berk is bijna 30 jaar betrokken
als stalmeester bij The Dutch Masters. “Ik ben
toen, nog in de glazen hal, begonnen bij Jan
Vermulst, die alle edities heeft meegemaakt.
Wij moesten toendertijd dag en nacht
aanwezig zijn. Nu zijn we naar een grotere
locatie verhuisd. Voor ons zijn nu de
donderdag en vrijdag de drukste dagen
omdat de paarden dan allemaal aankomen.
We moeten ervoor zorgen dat iedereen op de
juiste plek komt te staan en daarnaast zijn we
het eerste aanspreekpunt voor de grooms.”
Wanneer is Ward, die in Sint Oedenrode
woont, een blij man: “Als iedereen op de juiste

plek staat en tevreden is. Er zijn altijd nog
wat laatste wijzigingen natuurlijk, maar daar
vinden wij altijd een goede oplossing voor.” De
stalmeester heeft ook wel een paar spannende
momenten mee gemaakt in de loop der jaren.
“Ik weet nog dat er een keer brand uitbrak bij
de vrachtwagen van Leon Thijssen en die keer
dat er een enorme storm woedde. We hebben
toen alle vrachtwagens voor de tenten gezet
om te voorkomen dat die zouden omwaaien.
Eén van de mooiste momenten was voor mij
de wereldbeker finale in 1994 toen Jos Lansink
de wereldbeker won.”
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