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SHOT OF THE DAY

ZATERDAG 
11 MAART

PROGRAMMA  
 
MAIN ARENA
09.00 Hoefslag Prijs - Dressuur   
 Internationaal, CDI1* Intermédiaire I
11.00 Equilibrium Prijs - Dressuur   
 Internationaal, CDI3* Kür op Muziek
14.00 FEI Dressage World Cup™  
 Freestyle - Dressuur Internationaal
18.30 Van Schijndel Bouwgroep Prijs   
 Springen Internationaal,  
 Indoor Derby 1.45m
21.00 Audi Prijs - Springen Internationaal,  
 met barrage 1.50m

ARENA 2
09.00 Restaurant ’t Zusje Prijs  
 Regio Brabant Ponyspringen,  
 AB 0.70m & C 0.80m
10.30 Restaurant ’t Zusje Prijs - Regio  
 Brabant Ponyspringen, C 0.90m & 1.00m
11.45 Restaurant ’t Zusje Prijs  
 Regio Brabant Ponyspringen,  
 DE 0.90m & 1.00m
13.45 Restaurant ’t Zusje Prijs - Springen  
 Nationaal, Paarden met barrage 1.20m
16.00 NAB Bliksembeveiliging Prijs  
 Springen Internationaal,  
 met barrage 1.40m
18.00 Dressuur Nationaal - Paarden Z1
20.15 Dressuur Nationaal - Paarden Z2  
 Kür op Muziek

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Meet & Greet
Op zaterdagmiddag krijg je de kans om 

"Meet & Greet" te doen met de Nederlandse 

ruiter Harrie Smolders.

De "Meet & Greet" wordt vanmiddag 

(zaterdag) om 18:00 uur gehouden in de 

Rolex Grand Slam Experience stand !

""Later als ik Later als ik 
groot ben"groot ben"
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Dinja van Liere is ook dit jaar een van 

de publiekstrekkers tijdens The Dutch 

Masters. We spraken haar in de stallen, 

waar haar paarden Hermès N.O.P en Vita 

di Lusso hun intrek hebben genomen. 

“Het mooie aan The Dutch Masters is dat 

niet alleen de sport van wereldniveau 

is, ook de zorg voor paard en mens is 

wat mij betreft ongeëvenaard. Dat mag 

echt gezegd worden. In de stallen is 

alles goed geregeld, zo is er bijvoorbeeld 

warm water op de wasplaats en ook de 

ruiters en grooms ontbreekt het aan 

niets. De organisatie creëert voor ons de 

juiste omstandigheden om zo optimaal 

mogelijk te kunnen presteren.” Dinja 

en Hermès N.O.P verschijnen vandaag 

aan de start in de Kür op Muziek van de 

Wereldbeker Dressuur.  

Optimale omstandigheden 
voor iedereen

WIN Piet Klerkx 
VIP seats bij The 
Dutch Masters!

FEI Dressage World Cup™
Tussenstand na Gothenburg
The Dutch Masters is de laatste kwalificatie 

voor de finale die in april in Omaha (USA) 

wordt gehouden.

1 Isabell Werth GER

2  Ingrid Klimke GER

3  Nanna Skodborg Merrald DEN   

4  Benjamin Werndl GER

5 Dinja van Liere NED

6    Patrik Kittel SWE

7    Thamar Zweistra NED

8   Helen Langehanenberg GER

9   Morgan Barbançon FRA

9   Frederic Wandres GER

11  Emmelie Scholtens NED

12   Charlotte Fry GBR

13   Carina Cassoe Krüth DEN

14  Marieke van der Putten NED

15  Daniel Bachmann Andersen DEN

16  Marc Peter Spahn BEL

17  Emma Kanerva FIN

18  Kirsten Brouwer NED

19  Jennie Larsson SWE

20  Jeanna Hogberg SWE

Piet Klerkx heeft een mooie winactie voor 

jou. Win tickets voor de Piet Klerkx VIP 

seats, vooraan op de tribune! Beleef het 

event als nooit tevoren met Piet Klerkx! 

HOE KUN JE MEEDOEN?

Kom naar onze stand (57), scan de QR van de 

flyer en vul het formulier in. Wie weet mag jij 

plaatsnemen op een Piet Klerkx VIP-bank!

Piet Klerkx is niet meer weg te denken uit de 

woonwereld. In de winkels vind je exclusieve 

en aparte producten van vertrouwde 

merken. Piet Klerkx heeft vestigingen 

in Amersfoort, Amsterdam, Purmerend, 

Rotterdam, Utrecht en Waalwijk.

“We doen het samen”
Pieter Devos, de winnaar van de Audi Prijs van 

vorig jaar, is er maar druk mee. De vriendelijke Belg 

combineert zijn carrière in de topspringsport met 

het runnen van Devos Group, een van de grootste 

fruitbedrijven in België. ‘Hoe dan?!’, vragen velen zich 

af. “Het is niet gemakkelijk, maar ik denk dat het werkt 

en zo succesvol is omdat het allemaal geleidelijk 

aan zo gegroeid is. Zowel mijn sportcarrière, als het 

bedrijf. Bovendien doen we het samen, we zijn een 

familiebedrijf waarbinnen iedereen weet hoe alles 

werkt. Ik kan het fulltime ondernemen, combineren 

met de sport omdat iedereen het mij gunt en de 

passie ook deelt. Mijn familie, maar ook mijn eigen 

gezin. Mijn vrouw Aniek (Poels, red.) runt onze stal, 

want ook dat is een bedrijf op zich en draait dankzij 

haar door. Ze kent de topsport en ze weet waarom 

ik dit zo graag wil.” Pieter komt in actie in diverse 

internationale springrubrieken, waaronder de Rolex 

Grand Prix op zondagmiddag.    
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“Als je ze allemaal wilt winnen, dan moet 

je bij de eerste beginnen”, grijnsde Piet 

Raijmakers jr. gisteren, na het winnen van de 

1.40m openingsrubriek. Snelheid is aan Piet 

besteed, dat heeft het publiek van The Dutch 

Masters meerdere malen mogen meemaken. 

Zo ook nu, én foutloos. Met zijn merrie Van 

Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte) schoot 

hij in 22.45 seconden door de tweede fase 

zonder het hout te raken. Hiermee gaf hij 

Henk van de Pol met Cayenne de Clarence 

(v. Baloubet du Rouet) nipt het nakijken, met 

Als topruiter 
moet je hier 
gewoon zijn 

Maikel van der Vleuten is al jaren een van de favorieten 

van het enthousiaste publiek in de Brabanthallen. “The 

Dutch Masters is een evenement waar je als topruiter 

wilt starten. De organisatie heeft alles prima voor elkaar, 

zowel voor de paarden, de ruiters als het publiek. Er is 

echt niets op aan te merken. Zondag zal ik met Dywis 

in de Rolex Grand Prix starten. Ik rij de 12-jarige merrie 

nu 1,5 jaar. De prestaties zijn nog niet 100% stabiel op 

het hoogste niveau maar ze gaat met sprongen vooruit. 

Dus ik ben zeker niet kansloos en ik ben natuurlijk extra 

gemotiveerd omdat ik hier voor eigen publiek start.”

“In Den Bosch, 
moet je ervoor gaan!”

Tommy 
Equestrian
Dit jaar werd Tommy Hilfiger een van de 

hoofdsponsors van The Dutch Masters. Naast 

het leveren van kleding aan de crew van The 

Dutch Masters heeft Tommy Hilfiger een grote 

stand met een uitgebreide kledinglijn en The 

Dutch Masters merchandise die ook te koop is 

bij de Rolex Grand Slam stand. De kledinglijn 

biedt o.a. rijbroeken, rijjasjes en show shirts 

voor competitie en dagelijkse training, even-

als veelzijdige hoodies, poloshirts, T-shirts 

en jacks, verkrijg baar in een reeks van 

kleurstellingen.

In de afgelopen jaren heeft Tommy Hilfiger 

ook inspirerende partnerships gesloten met 

de Hahnenkamm Ski Races, internationaal 

tenniskampioen Rafael Nadal, en zevenvoudig 

Formule 1™-kampioen Sir Lewis Hamilton en 

het Mercedes-AMG Petronas Formule 1™-team. 

Vorig jaar werd Jessica Springsteen aan-

getrokken als ambassadrice voor de hippische 

modelijn van Tommy Hilfiger. 

https://tommy-equestrian.com

daarachter Martin Fuchs en The Sinner (v. 

Sanvaro). Piet: “Als Brabander moet je er in Den 

Bosch gewoon voor gaan! En des te beter als 

dat een overwinning oplevert.” Vandaag kan 

het publiek weer genieten van de goedlachse 

Brabander, een van zijn favoriete onderdelen 

staat namelijk op het programma: de Van 

Schijndel Bouwgroep Indoor Derby belooft 

als vanouds een waar spektakel te worden. 

Piet rekent ook voor dit parcours op zijn snelle 

en wendbare merrie, dus wie weet waar we 

nog op worden getrakteerd…


