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programma  
 
BraBanthal
09.30 Team Piet Raijmakers Prijs - 
 Springen Nationaal Pony's 
 Table A met Barrage DE-M / Z / ZZ
11.30 Show kinderochtend 
 Relais Springen pony - paard
12.45 Borek Prijs - Springen Internationaal 
 Progressief met Joker  
 direct op tijd 1.45m
15.05 Afscheid Zenith begeleid door  
 Glennis Grace
15.30 Rolex Grand Prix -  
 Springen Internationaal -  
 Table A met Barrage 1.60m -  
 Onderdeel van de Rolex Grand Slam

PEElhal
09.30 Springen Nationaal Paarden -  
 Tabel A met Barrage Klasse M / Z / ZZ
14.35 Demo WK Handboogschieten
15.15 Bixie Springen

shot of the day

QUOTE VAN DE DAG 
Daniel Bachmann Andersen

“Ik was hier voor het eerst, 
maar voor mij is The Dutch 

Masters echt het beste indoor 
concours ter wereld” pArTy TIME
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Vlak voor aanvang van de Rolex Grand Prix nemen we afscheid van een geweldig paard: Zenith 

SFN. De 15-jarige Zenith kan terugkijken op een geweldig succesvolle carrière. In 2014 werd Jeroen 

met Zenith zowel met het Nederlandse team als individueel Wereldkampioen in het Franse Caen 

tijdens de FEI World Equestrian GamesTM, gevolgd door de Europese titel, eveneens met het team en 

individueel in Aken 2015. We zullen nog één keer kunnen genieten van alle successen samen met 

Jeroen en de mensen die een grote rol in zijn leven hebben gespeeld.

Hoogtepunt van The Dutch Masters is 

natuurlijk de Rolex Grand Prix, onderdeel 

van de Rolex Grand Slam of Show Jumping. 

De strijd om de overwinning zal ongekend 

spannend worden gezien het sterke 

deelnemersveld. Zal de winnaar van vorig 

jaar, Niels Bruynseels, in staat zijn om voor 

de tweede maal de concurrentie te snel 

af te zijn of wordt het Harrie Smolders of 

Rolex Testimonee en Olympisch Kampioen 

van 2012, Steve Guerdat?  Het publiek kan 

rekenen op een sensationele wedstrijd.

wie gaat de rolex 
grand prix winnen?

's-Hertogenbosch zal in 2019 gastheer zijn voor het WK Handboogschieten. 

Van 3 tot en met 9 juni zal het WK voor para schutters worden gehouden 

en aansluitend, van 10 tot en met 16 juni het WK.

Om het publiek vast kennis te laten maken met deze sport en warm te ma-

ken om de Nederlandse toppers aan te komen moedigen, wordt er zon dag-

middag om 14.30 uur een demonstratie handboogschieten ge pre  senteerd 

in de Peelhal. Deze demonstratie wordt verzorgd door het Ne derlands 

mannenteam onder leiding van bondscoach Ron van der Hoff. Het man-

nenteam heeft in Steve Wijler (Europees Kampioen 2018) en Sjef van den Berg 

(4e Olympische Spelen 2016) schutters van wereldniveau in haar gelederen.

demonstratie handboogschieten 
in de peelhal

Sameh El Dahan: ‘Hoe snij ik het? 

Wat zit er eigenlijk in? Het is erg lekker.’

Niels Bruynseels: ‘Het ziet er precies 

lekker uit, ik ga hem helemaal opeten.’

Marcus Ehning: 

‘Machtig lekker!’

Zenith: 
bedankt!
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Maak een selfie bij de Rolex Grand Slam / The 

Dutch Masters stand en ontvang een blijvend 

aandenken in de vorm van een filmpje. Deze 

jongedames gingen je al voor samen met Ruiter 

van het Jaar Harrie Smolders. Er zijn ook allerlei 

mooie merchandise items te koop. De stand is te 

vinden naast de paddock.

Bert van Diest, al vele jaren lid van de 

piste crew, is vandaag jarig. Van harte 

gefeliciteerd met je 65e verjaardag!

selfie time
Direct bij de hoofdingang bevindt zich de Go 

Social Village. Een plek waar je YouTube-sterren 

als Hoefwijzer, Hart voor Paarden en Jesse Drent 

kan ontmoeten, maar ook de locatie om even 

je energie kwijt te kunnen. Rennen over de Go 

Social hindernissen, spelletjes spelen in de piste 

of je creativiteit loslaten op je 'eigen' paard. Het 

kan allemaal! Kom je vandaag een keertje langs?

Hattrick voor 
emanuele gaudiano
De Van Schijndel Groep Indoor Derby zorgt 

elk jaar voor spektakel in de Brabanthallen en 

de Italiaan Emanuele Gaudiano deed er nog 

een schepje bovenop. Voor de derde maal 

wist hij deze wedstrijd, die verreden wordt in 

twee hallen, te winnen en ook nog eens met 

hetzelfde paard, de 10-jarige merrie Carlotta 

232. Een ongekende prestatie.

go social

Maikel van der Vleuten en Dana Blue wonnen de kwalificatie voor de Grand Prix, de Audi Prijs.


