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BraBanthal
09.00 Parapaard Prijs Internationaal   
 Dressuur - Small Tour  Intermediate I -  
 Kür op Muziek 
11.30  Safari Resort Beekse Bergen Prijs  
 Internationaal Dressuur -  
 U25 Grand Prix - Kür op Muziek  
14.00  FEI World CupTM Dressage Freestyle  
 Presented by Roelofsen Horse Trucks  
 Internationaal Dressuur – CDIW -  
 Grand Prix - Kür op Muziek Kwalificatie  
 FEI World CupTM Dressuur 2017/2018
19.00 Van Schijndel Bouwgroep Prijs   
 Internationaal Springen - CSI5*  
 Indoor Derby - Tabel C 1.45m
21.00  Audi Prijs Internationaal Springen -  
 CSI5* Tabel A met Barrage 1.55m -  
 Kwalificatie Rolex Grand Prix

Peelhal
13.00  Regio Brabant Pony Springen Klasse  
 ABC-L - Tabel A met Barrage
14.00 Regio Brabant Pony Springen  
 Klasse DE-L - Tabel A met Barrage
15.15 Regio Brabant Pony Springen  
 Klasse C-M/Z - Tabel A met Barrage
16.30  NAB Bliksembeveiliging Prijs   
 Internationaal Springen - CSI5*  
 Tabel A direct op tijd 1.45m
19.00 Regio Brabant Pony Dressuur  
 Klasse D-Z2 - Kür op Muziek
20.15 Regio Dressuur Paarden  
 Klasse Z2 - Kür op Muziek
21.30 Regio Dressuur Paarden  
 Klasse ZZ-Licht - Kür op Muziek

shot of the day

even bij buurten.....

QUOTE 
VAN DE DAG 

Isabell Werth:
"Het mooiste 

indoor concours 
van de wereld!" 

De FEI World Cup™ Dressage - 
Presented by RS2 Dressage Grand 
Prix werd gisteren gewonnen door de 
Duitse dressuurkoningin Isabell Werth 
en haar paard Emilio 107. 

Met een percentage van 78.413% bleef zij 

Edward Gal met Glock’s Zonik NOP (77.969%) 

net voor. Haar landgenote Jessica Von Bredow-

Werndl wist de derde plek zeker te stellen met 

Zaire-E (73.630%). De Nederlandse amazones 

Madeleine Witte-Vrees, Emmelie Scholtens en 

Anne Meulendijks maakten de top zes compleet. 

Isabell was tevreden: “Emilio 107 was een beetje 

gespannen maar was goed geconcentreerd. 

Helaas vertelde ik mezelf in de wissels en was 

hij in de tweede piaffe een klein beetje afgeleid, 

maar voor de rest ben ik zeer tevreden”.

Tijdens de prijsuitreiking benadrukte Isabell 

nogmaals hoe indrukwekkend ze de verandering 

van The Dutch Masters. “Dit evenement was al 

perfect maar nu is het gewoon adembenemend. 

isabell werth tevreden met proef
Ook een groot woord van dank aan de or ga ni-

satie en het publiek dat altijd aanwezig is om 

ons zo uitbundig aan te moedigen.”

Vandaag is het erop of eronder in de Kür op 

Muziek voor Madeleine Witte-Vrees en Edward 

Gal. Zij kunnen nog genoeg punten verzamelen 

voor een plaats in de Finale in Parijs (10-15 april). 
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Comfortabele 
kantoren van 
demeeuw 

achter de schermen: 
yvonne van bergen

Als klein meisje vroeg Yvonne van Bergen voor haar verjaardag een 

kaartje voor Indoor Brabant, dat was het evenement van het jaar en 

daar moest ze bij zijn. Toen in 1980 haar grootste idool Little One (Hugo 

Simon) tijdens de prijsuitreiking zijn winnende rozet verloor, twijfelde 

Yvonne geen moment en sprong over de boarding om de rozet op te 

rapen en mee naar huis te nemen. 

Nu is Yvonne van Bergen de drijvende kracht achter het sport secretariaat 

bij Indoor Brabant-The Dutch Masters. Yvonne is een bekend gezicht op 

vele (inter)nationale evenementen en kent elke ruiter en bijna elk paard, 

weet alles van reglementen en houdt alles strak in de hand. Door haar 

ervaring weet ze precies wie wat nodig heeft: van een stal in een rustig 

hoekje voor een goedgekeurde hengst tot het automatisch bijboeken 

van een kamer voor een eigenaar. Yvonne geniet van het werken op 

een groot evenement zoals Indoor Brabant-The Dutch Masters, maar 

ook van het jureren en werken op een nationaal concours: “Ik was laatst 

op het Brabants Kampioenschap en daar werd een ruitertje 18e in zijn 

rubriek en toen hij de plaatsing zag riep hij ‘yes! ik mag naar Indoor 

Brabant’. En daar doe je het ook voor.”

51 jaar standhouder 
bij indoor brabant

De kantoorunits bij Indoor Brabant-The 

Dutch Masters, waarin bijvoorbeeld het 

sportsecretariaat is gevestigd, worden 

geleverd door DeMeeuw. Dit bedrijf uit 

Oirschot is een grensverlegger die, op 

het gebied van flexibele huis vestings-

concepten, een inspirerende wereld aan 

ongekende mogelijkheden biedt.

Standhouder L’ Hiver is al sinds de eerste editie 

in 1967 aanwezig in de Brabanthallen. Boy 

de Winter is inmiddels de 5e generatie in het 

unieke familiebedrijf. “Vroeger lag er voor de 

standhouders nog geen mooi tapijt zoals nu. 

Als de varkens uit de veehal weg waren dan 

moesten we zelf alles schoonmaken en de 

stand inrichten.”
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Jong Iers toptalent Bertam Allen, lid van de Rolex 

Young Rider Academy, was een beetje huiverig 

toen hem de Bossche Bol werd voorgeschoteld. 

“Ik ben niet zo’n fan van desserts, maar dit vind 

ik toch wel verrassend lekker, this is actually very 

delicious!”

this is aCtually very deliCious!

Philipp Weishaupt, winnaar van de Rolex Grand 

Prix van CSIO Spruce Meadows ‘Masters’, ging 

er eens goed voor zitten. “In Duitsland hebben 

we soesjes, is dit hetzelfde?” Hij  nam een eerste 

hap en je zag hem duidelijk genieten. “Mag ik 

er ook een kopje koffie bij?” vroeg hij lachend. 

“Ik mag toch wel alles opeten?” Even later won 

Weishaupt de Gemeente ’s-Hertogenbosch Prijs. 

tristan tuCker
Vandaag zal de bekende Tristan Tucker een clinic geven over zijn 

TRT-methode. De TRT-met  hode is voor ruiters die hun paard willen 

le ren om zelfverzekerd en ontspannen te zijn in onze omgeving. De 

methode is voor elke ruiter en elk paard geschikt. Of je nu net begint 

met paardrijden of dat je op wedstrijden Grand Prix start. 

De clinic is vanmiddag om 17.45 uur in de Paddock te zien.

In het kader van de Gemeente 's-Hertogenbosch Prijs hielden wij een kleine proeverij. Enkele internationale ruiters 
mochten kennis maken met een fenomeen waar de stad ’s-Hertogenbosch bekend om staat: de Bossche Bol.

De Belgische Olivier Philippaerts zat nog op 

zijn paard en zag de Bossche Bol al klaar staan. 

“Ik ben er helemaal klaar voor,” riep hij al vanaf 

zijn paard. Eenmaal aan tafel vond hij het “er 

best wel machtig uitzien”, maar begon toch vol 

goede moed aan de Bossche Bol. Hij was direct 

overtuigd: “dit is wel echt zalig.”

Gisteravond werd Rinus Blom uit Etten 
Leur uitgeroepen tot Paar densportman 
van het Jaar 2017. 

De commissie heeft hiermee iemand geëerd 

die voor vele anderen in de hippische sport niet 

alleen een voorbeeld is, maar ook een bron van 

in spiratie, aldus het rapport. Zijn grote liefde geldt 

de springsport, maar ook de dressuur mag zich in 

zijn belangstelling verheugen, net als de discipline 

eventing. Het organiseren van vele wedstrijden die 

bijna in zijn achtertuin worden verreden is voor 

hem een genoegen en hij weet ook wat delen is, 

want hij ondersteunt met zijn bedrijf vele ruiters, 

concoursen, competities en veulenveilingen. Ook 

de DVB Foundation kan op zijn steun rekenen 

en daarnaast ondersteunt hij middels zijn eigen 

foundation diverse maat schappelijke initiatieven 

alsmede de KWPN heng stencompetities.

audi at your serviCe
Audi is al jarenlang één van de hoofd-

spon sors van Indoor Brabant-The Dutch 

Masters. Vanavond wordt de Audi Prijs 

verreden, een Tabel A met barrage (1.55m) 

en tevens de laatste kwalificatie voor de 

Rolex Grand Prix. 

Audi verzorgt ook al jaren de shuttle-

service die de ruiters en officials op en neer 

rijdt tussen hotel, Brabanthallen, trein sta-

tion en vliegveld. In totaal staan er acht 

Audi’s ter beschikking. 

paardensportman van het Jaar
rinus
 Blom
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Em. de Jong
Koninklijke Drukkerij 
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“Ik vind het een hele leuke rubriek om aan deel te nemen, het is 

eens wat anders dan een normale proef en het is sensationeel voor 

het publiek omdat iedereen op snelheid rijdt en je de piste in-en 

uit springt. In een Derby is het belangrijk dat je een geschikt paard 

hebt, de snelheid van Quivive is zeker een voordeel, maar alles moet 

natuurlijk wel meezitten.”

winnaars vriJdag 9 maart

Gemeente 's-Hertogenbosch Prijs

Philipp Weishaupt (GER) Belo Horizonte

CDI Small Tour - Prix st. Georges 

Patrick  Van der Meer (NED) President´s First Apple

CDI-U25 Grand Prix 16-25

Jeanine Nieuwenhuis (NED)TC Athene

Finale Kür op Muziek Viertallen

4 Pleasure 

VDL Groep Prijs

Daniel Deusser (GER) Cornet d’Amour

eriC 
van der 
vleuten

In 2011 won Eric van der Vleuten de 
spectaculaire Derby met zijn paard 
Cannelina. Vanavond om 19.00 uur 
gaat de Van Schijndel Bouwgroep 
Indoor Derby van start. Eric is er dit 
jaar weer bij en rijdt dit keer Quivive. 

Eric is onlangs twee keer opa geworden. In december werden zoon 

Maikel en partner Rachelle ouders van dochter Lisa en in januari 

kregen dochter Melanie en haar partner Leroy een dochter, Fenna. 

“Het is geweldig leuk om opa te zijn. Als ik thuis ben dan ga ik tussen 

het rijden van de paarden door, af en toe even kijken hoe met de 

kleintjes gaat.”


