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SHOT OF THE DAY

ZONDAG 
12 MAART

     PROGRAMMA  
 
MAIN ARENA
09.30  Restaurant ’t Zusje Prijs  
 Springen Regio Brabant,  
 Pony's 1.10 t/m 1.30m met barrage
11.00  Show met Britt Dekker en Emma Kok
12.00  Borek Prijs - Springen Internationaal,  
 direct op tijd 1.45m
15.00  Rolex Grand Prix - Springen   
 Internationaal met barrage 1.60m 
 Rolex Grand Slam of Show Jumping
  
ARENA 2
09.30  Dressuur Regio Brabant  
 Pony's Z2 Kür op Muziek
11.45  Dressuur Nationaal 
 Viertallen Z/ZZ Kür op Muziek
13.00  Britt Dekker Kids Conference
14.00  Bixie Springen

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

  
Go Social/The Kids Masters 2023
10.00 Kids Masters  My Little Ponies

10.30 Kids Masters  Stip de Pony/  

 stokpaardjes

11.00 Hoofdpiste  Britt Dekker

11.20 Paddock Esra de Ruiter

11.40 Paddock Youngstars Fairytailshow  

 + Minion kwartet

12.00 Kids Masters  De Bock Stables

12.30 Kids Masters  Equestrian Jumping Kids

13.00 Arena 2   Britt Dekker/Kids  

 Conference

13.30 Kids Masters  Lavitana

14.00 Kids Masters  Jaylynn en Tessel

14.00 Stand Aanwezige Go Social  

 accounts

14.30 Kids Masters  Stip de Pony/  

 stokpaardjes

15.00 Kids Masters  My Little Ponies &  

 Lavitana

16.00 Kids Masters  Lavitana

16.30 Stand  Aanwezige Go Social  

 accounts

17.00 Kids Masters  My Little Ponies
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De huidige Rolex Grand Slam of Show Jumping 

kanshebber McLain Ward maakte de reis vanuit 

Amerika met twee van zijn toppaarden - HH Azur 

en Contagious. De Amerikaan, die het publiek 

in CHI Genève versteld deed staan met zijn 

uitzonderlijke prestatie in de barrage van de Rolex 

Grand Prix, heeft zijn overwinnelijke vorm dit jaar 

voortgezet op het Winter Equestrian Festival met 

het winnen van een CSI5* Grand Prix. Ward reisde 

vol vertrouwen naar The Dutch Masters in de hoop 

indruk te maken in Europa.

De wedstrijd van dit jaar wordt een van de zwaarste 

tot nu toe met tal van voormalige Rolex Grand Slam 

of Show Jumping Major-winnaars. Voorop staat 

Rolex Testimonee, Daniel Deusser, de titelverdediger 

van de Rolex Grand Prix onder de heldere lampen 

van de Brabanthallen. De Duitser is een felle 

concurrent en weet hoe hij moet presteren onder 

hoge druk tijdens de Majors, hij won er vorig jaar 

twee. Deusser krijgt gezelschap van zijn landgenoot 

en winnaar van de Rolex Grand Prix bij CHIO Aken, 

Gerrit Nieberg, die zijn eerste overwinning op ons 

iconische concours wil binnenhalen.

De Rolex 
Grand Slam

Prijsuitreiking van de Equilibrium Prijs-Grand 

Prix CDI3* Kür op Muziek: winnares Charlotte 

Fry en Lars van de Hoenderheide met Alessya 

Kaiser, directeur en oprichter AK Equine Swiss 

Spa BV en eigenaar Equilibrium Stables.

Equilibrium is de naam van een bijzondere 

paardenspa in het Brabantse Heukelom 

(Oisterwijk). AK Equine Swiss Spa - Equilibrium 

Stables verzorgt geblesseerde paarden van 

alle disciplines en introduceert het winnende 

concept van Hydrotherapie en Body/Balance 

(Health) Management in het conditioneren 

van gezonde top wedstrijdpaarden en 

recreatie paarden.  https://ak-equine.com

Alle ogen zijn vanavond tijdens de CSI5* Grand 

Prix gericht op McLain Ward. De Amerikaan won in 

Geneve de meest recente major in de Rolex Grand 

Slam. Hij is daarmee de live contender, wat betekent 

dat als hij vanmiddag wéér wint er een flinke bonus 

op hem wacht. Vanavond rekent hij wederom op 

zijn bloedsnelle merrie HH Azur (v. Thunder van 

de Zuuthoeve). Voor McLain is dit bezoek aan 

The Dutch Masters, de eerste in dertig jaar tijd. 

“Het is lang geleden sinds we hier voor het laatst 

waren. Gewoonlijk zijn we in deze tijd van het jaar 

in Florida. Dit weekend is daar ook een vijfsterren 

Grand Prix waar we eigenlijk werden verwacht, 

maar uiteraard had deze wedstrijd nu prioriteit. 

Het maakt de verwachtingen waar. De organisatie 

is uitstekend en het publiek geweldig. De majors - 

de vier evenementen in de Rolex Grand Slam - zijn 

allemaal anders van karakter, maar ze hebben hun 

topkwaliteit gemeen.”

Het was Daniel Deusser die vorig jaar 

met Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo 

van de Zuuthoeve) de Rolex Grand Prix 

van The Dutch Masters op zijn naam 

schreef. Vanmiddag is de combinatie 

wederom van de partij. We spraken 

Daniel in de stallen en vroegen hem hoe 

hij in de wedstrijd staat. Zijn paard is met 

een stokmaat van 1.63m klein van stuk. 

Een gegeven dat prima van pas komt 

bij een compacte indoor piste als deze 

in ’s-Hertogenbosch. Daniel: “De piste 

hier, past hem zeker goed. Dat heeft hij 

vorig jaar wel bewezen. Tobago Z is een 

wat kleiner, maar uiterst voorzichtig en 

bovendien ervaren paard. Hoe hoger 

het wordt, des te beter hij springt. Hij is 

wendbaar en bovendien snel. Maar, een 

foutje is natuurlijk zo gemaakt. Eerst maar 

eens dat eerste nul-rondje neerzetten.”

Daniel Deusser: 
“De piste hier, past Tobago Z goed”

Live 
Contender 
maakt 
uitzondering
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The Dutch Masters maakt zich op voor de Rolex 

Grand Prix. Parcoursbouwer Louis Konickx bouwt 

al sinds 2008 de springparcoursen in Den Bosch. 

Vanmiddag hoopt het publiek weer een van zijn 

meesterwerken te mogen aanschouwen waarin 

de wereldtop maximaal zal worden uitgedaagd. 

Louis Konickx vertelt: “In proeven als deze, is het 

zaak dat de ruiters uiterst precies rijden en met 

name hun ritme bewaken zodat het allemaal 

blijft passen. De verschillen zitten in de kleinste 

nuances, in bijvoorbeeld de manier waarop 

Roelofsen Horsetrucks 
verwelkomt zowel 
bezoekers als ruiters

Roelofsen Horsetrucks is al jaren een hechte partner van The 

Dutch Masters. Dit weekend is het familiebedrijf opnieuw 

aanwezig met hun gezellige Ridershouse en -stand. Daar staan 

ze met twee premium trucks om zowel bezoekers als ruiters 

te verwelkomen, die alle informatie zullen krijgen over de 

verschillende unieke diensten die het bedrijf aanbiedt.

De toonaangevende Nederlandse fabrikant van paarden-  

transport is altijd nauw betrokken geweest bij onze sport en is 

een belangrijke partner voor shows, maar  

ook voor ruiters die voor Roelofsen kie-

zen. Onder hen is tweevoudig Olym pisch 

springruiter Harrie Smolders, wiens ver-

haal te lezen is via deze QR-code! >

Louis Konickx: 
“Precisie en ritme maken de winst”

KNHS 100 jaar! 
Maak kans op 2 tickets voor 
de Olympische Spelen 2024!

een zekere wending wordt doorgereden. Die 

momenten van tijdwinst of -verlies zijn naast het 

vanzelfsprekende foutloos rijden, bepalend voor 

de uiteindelijke winst.” Bij een Grand Prix hoort ook 

een bloedstollende barrage. “Een goede barrage 

op topniveau heeft galoppeerlijnen en wendingen 

waarin de ruiter risico kan nemen. De optie, om op 

het scherpst van de snede te kunnen rijden waar 

dat kan. En waar dat kan, is voor elke combinatie 

wat verschillend. We zullen het vanmiddag weer 

meemaken!” 

In 2023 viert de KNHS haar 100-jarig bestaan! Een unieke mijlpaal 

om uitgebreid bij stil te staan. Dit willen we samen met alle 

paardensportliefhebbers vieren. Komend jaar kom je op onze 

socialmediakanalen en op verschillende evenementen leuke 

KNHS jubileumactiviteiten tegen. 

Het hele jaar door nemen we je mee langs de highlights die 100 

jaar paardensport ons heeft gebracht. We vieren de ruiters en 

paarden die onze mooie sport groot hebben gemaakt. 

Wie jarig is trakteert! Bezoekt u The Dutch Masters op zondag 

12 maart? Dan ontvangt u bij de entree een polsbandje met 

uniek lotnummer. Hiermee maakt u kans op twee tickets voor de 

Olympische Spelen in Parijs 2024. Deze loting vindt plaats in de 

pauze van de Rolex Grand Prix. 

We organiseren het hele jaar door leuke winacties. Vier dit 

bijzondere jaar met ons mee en volg @KNHSpaardensport. 


