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VRIJDAG 
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PROGRAMMA  
 

MAIN ARENA

12.00 Equilibrium Prijs - Dressuur   

 Internationaal, CDI3* Grand Prix

15.00 Springen Internationaal  

 Twee Fasen Special 1.40m

18.30 Gemeente 's-Hertogenbosch Prijs  

 Springen Internationaal,  

 direct op tijd 1.45m

21.00 VDL Groep Prijs - Springen   

 Internationaal, met barrage 1.55m

ARENA 2

13.00 KNHS Para Dressuur Trophy  

 Kür op Muziek

15.00 Para Dressuur Grade I-V

17.00 Dressuur Internationaal  

 CDI1* Prix St. Georges

19.00 Dressuur Nationaal  

 Paarden ZZ Licht Kür op Muziek

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Meet & Greet
Op vrijdagmiddag krijg je de kans om 

een "Meet & Greet" te hebben met de 

Nederlandse ruiter Maikel van der Vleuten. 

De "Meet & Greet" wordt vanmiddag 

(vrijdag) om 18:00 uur gehouden in de 

Rolex Grand Slam Experience stand! 
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VDL Groep 
al jarenlang trouwe sponsor

De VDL Groep is al jarenlang een trouwe 

en gewaardeerde sponsor van The Dutch 

Masters. VDL Groep ondersteunt niet 

alleen paardensportevenementen maar 

Wim van der Leegte, voormalig president-

directeur van VDL Groep, is een fervent 

paardenliefhebber en eigenaar van Stoeterij 

Duyselshof. De Nederlandse topruiter 

Leopold van Asten heeft daar de leiding 

over de springstal. In 2019 was het dubbel 

feest toen Leopold de VDL Groep Prijs 

won met VDL Groep Beauty. Weet hij deze 

prestatie dit jaar te  herhalen? We weten het 

vanavond. 

Tussen alle sport en activiteiten door kan er 

volop genoten worden van heerlijk eten, een 

gezellige borrel, een heerlijk glas Taittinger 

champagne of gewoon een kopje koffie 

met gebak. Maison van den Boer en de 

Brabanthallen bieden voor elk wat wils. In 

Restaurant Grand Slam kun je terecht voor een 

heerlijke lunch of een smaakvol diner. Eén van 

de highlights op de menukaart is de Grand 

Slam burger met 4 verschillende toppings te 

weten Dutch Style, Canadian Style, German 

Style of Switzerland Style. Maar je kunt ook 

kiezen tussen heerlijke patisserie, foodtrucks, 

of Italiaanse brasserie. Daarnaast sluit je 

uiteraard de dag af aan de bar in hal 4, waar 

je verwend wordt met overheerlijke hapjes en 

drankjes.

Feest
Een dag afsluiten op The Dutch Masters 

doe je natuurlijk aan de bar in hal 4! Hier 

word je verwend met overheerlijke hapjes 

en drankjes. De foodtrucks zijn tot in de 

late uurtjes geopend. Op vrijdagavond 

om 22.00 uur zullen Louis Laporte, MC 

Choral en Zeth on Sax daar voor een 

geweldig feestje gaan zorgen. Een feestje 

dat je gewoonweg niet mag missen! 

Interview 
ruiter/official

Catering

Jens van Grunsven (26) hoopt 

tijdens The Dutch Masters zijn 

visitekaartje af te kunnen geven. 

De sympathieke springruiter 

rijdt vanavond zijn belangrijkste 

rubriek, het internationaal CSI5* 

1.55m, de VDL Groep Prijs. “Ik kijk 

ernaar uit om hier weer binnen te 

mogen rijden. Het belangrijkste is 

om Heathrow’s heetheid in toom 

te houden. Als dat lukt, hoop ik 

ver te komen.” Van Grunsven is 

gedreven. Het grote doel is om 

na een succesvolle carrière bij de 

jeugd, op een gegeven moment 

weer de felbegeerde oranje jas 

aan te mogen trekken. “Daar 

gaan we voor, het Nederlandse 

team bij de Senioren. Een plek als 

reserve was al mooi, ik zat er een 

paar keer dichtbij. Natuurlijk wil ik 

net als elke sportman, een plek in 

het team. Ik ga er alles aan doen 

om dat waar te kunnen maken.” 
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Brabander met 
ambitie
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Fever Tree 
geeft tickets weg 
voor zondag
Fever-Tree, Premium Indian Tonic 

water, geeft dagelijks twee tickets 

weg voor zondag 12 maart. Vrijdag 

en zaterdag vindt om 17.30 uur de 

Fever-Tree Fastest Serve Competitie 

plaats bij de Fever-Tree bar. Ga jij de 

uitdaging aan? De Fever-Tree bar is 

gelegen in het promodorp van The 

Dutch Masters bij het restaurant van 

Maison van den Boer.

ClipMyHorse
ClipMyHorse is de officiele media partner 

van The Dutch Masters. Zij verzorgen de live 

stream van alle wedstrijden in de Main Arena 

op de website van The Dutch Masters, maar op 

hun website www.clipmyhorse.tv zijn ook alle 

wedstrijden te volgen inclusief de rubrieken 

in Arena 2. ClipMyHorse is tegenwoordig op 

bijna elk paardensport

evenement wereldwijd 

aanwezig. 

RS2 Dressage
Prijsuitreiking van de FEI Dressage World Cup Grand Prix presented by RS2 

Dressage. Van links naar rechts: winnares Charlotte Fry met Glamourdale, 

Saskia Lemmens-Reijnen en Marion Reijen. RS2 Dressage, gevestigd in De 

Horst, sponsort reeds enkele jaren deze Grand Prix bij The Dutch Masters. 

RS2 Dressage is ambitieus, met als doel uitzonderlijk te presteren in sport 

en fokkerij, waarbij respect voor paarden en mensen centraal blijven 

staan. Zij ondersteunen onder meer Marieke van der Putten, één van 

de deelnemers in deze wereldbekerwedstrijd. Zij eindigde op een hele 

mooie tweede plaats met Torveslettens Titanium RS2.  

Multitasker ten top 
  

Dressuurruiter en NOS-commentator Laurens van Lieren heeft een paar 

volle dagen voor de boeg. Zowel hijzelf als zijn partner Devenda Dijkstra 

komen aan de start in de Grand Prix CDI 3*. Bovendien wordt de ruiter zoals 

vanouds verwacht achter de microfoon van NOS Studio Sport. “Ik heb mooie 

herinneringen aan The Dutch Masters. Met Hexagon’s Ollright reed ik hier 

jaren geleden de proef van mijn leven en met Hexagon’s Welnetta reed ik eens 

in de Wereldbekerwedstrijd terwijl ik het óók van NOS-commentaar moest 

voorzien. In mijn rijbroek dus!” Laurens verwacht veel van Dutch Design, het 

paard waarmee hij tijdens deze editie aan de start verschijnt: “Het is een droom 

van een paard. Ik hoop dat hij zijn talent hier kan laten zien.” 


