
CSI OMMEN
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Wat gebeurt er na het 
winnen van een Grote 
Prijs?

‘Ik vind dat we echt wat 
moeten uitstralen met 
ons allen’

Een geweldige manier 
om wedstrijd ervaring op 
te doen

10. Pim Mulder 19. Bixie 23. Jan Wolters

www.csiommen.nl
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Inhoud Beste inwoners, gasten en 
vakantiegangers van Ommen,
 
CSI Ommen is niet alleen een schitterend concours 
voor paardensportliefhebbers, maar ook een 
visitekaartje voor het Vechtdal in het algemeen en 
Ommen in het bijzonder. De deelnemers en gevolg zijn 
afkomstig vanuit alle hoeken van de wereld en nemen 
ieder hun eigen ervaringen met- en verhalen over het 
prachtige Vechtdal mee naar huis.
 
CSI Ommen is een evenement waar de drie waarden 
van Ommen; ‘Groen, Gastvrij en Geïnspireerd’ letterlijk 
en figuurlijk tot uiting komen. Gelegen aan de rand van 
het Ommerbos en vrij toegankelijk voor iedereen vormt 
dit spektakel van topsport, kunst, streekproducten 
en vooral de ontmoeting met elkaar het toppunt van 
inspiratie.
 
Het middelpunt van CSI Ommen is natuurlijk de 
hoofdpiste, de plek waar ruiters van wereldklasse in 
het parcours vol hindernissen strijden om een plekje 
op het podium. Met een beetje fantasie zou je kunnen 
zeggen dat deze hoofdpiste een metafoor is voor onze 
gemeente. Ook wij zijn druk bezig om ons parcours 
opnieuw op te bouwen. Een toekomstgericht proces 
waarin we soms lage en soms hoge hindernissen 
tegenkomen.
 
Maar, evenals de ruiters en hun paarden, zien ook wij 
deze hindernissen vooral als een uitdaging. We nemen 
de sprong, rijden er soms een balkje af en maken 
weleens een foutje dat ons strafpunten oplevert. 
Maar… er zijn ook hindernissen die we glansrijk 
overwinnen, met een fantastische rondetijd. Net als 
het paard en zijn ruiter, vormen ook wij met elkaar; 
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties 
en ondernemers, een combinatie die hard werkt om 
uiteindelijk samen verder te komen.
 
Namens CSI Ommen en de gemeente Ommen hopen 
wij u tussen 30 juli en 4 augustus te mogen ontmoeten 
op de Driehoekhoeve in Stegeren.  
 
Maurits von Martels
Ambassadeur CSI Ommen
 
Hans Vroomen
burgemeester gemeente Ommen

COLUMN

Voorwoord 
Van familie Schuttert en organisatieteam CSI Ommen

Terugblik
Van Jumping de Driehoek naar CSI Ommen

Chief Steward Wim Knops
‘We komen eigenlijk maar zelden problemen tegen’

Wie is wie? 
Organisatie

Pim Mulder
Wat gebeurt er na het winnen van een Grote Prijs?

Het Strodorp
Dé plek om even te relaxen

Sponsor aan het woord
‘Wij voorzien de aggregaten op het evenement  
van brandstof’

Plattegrond
Waar kunt u wat vinden?

Bixie
Een geweldige manier om wedstrijd ervaring  
op te doen

Erik Pluim, teamleider 
Brandweerzorg
‘Wij zorgen voor het drinkwater van de paarden’

Kunst in de Vechtdalstal
Art, Food & Animals in de Vechtdalstal

Jan Wolters
‘Ik vind dat we echt wat moeten uitstralen met  
ons allen’

Donderdagavond
Optreden van Friezengroep Nemo’s Bern

De Kidspaddock
Konijn-hop is een serieuze sport 
Dog Frisbee

Showmiddag
Spanning en sensatie met Viktor Kirka

Programma
CSI Ommen 2019
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Voorwoord
Het begint zo langzamerhand een klein beetje routine te worden. Alweer voor 
de tiende keer worden de Driehoekhoeve en het omliggende terrein compleet 
omgebouwd tot een professioneel concoursterrein, waar topruiters afkomstig 
uit de hele wereld zullen strijden om een plekje in de Longine Rankings.

“Een evenement 
waar ook mensen 
die niets hebben 
met de paarden-
sport, zich prima  
kunnen vermaken”

In dit magazine leest u hoe we in de afgelopen 10 jaar 
zijn uitgegroeid van een regionaal concours tot een 
evenement waar niet alleen topsport op wereldniveau 
wordt bedreven, maar waar ook mensen die niets 
hebben met de paardensport, zich prima kunnen 
vermaken.
 
Zo kunt u lekker rondslenteren in het strodorp, kunst 
kijken in de Vechtdalstal of gezellig met elkaar een 
hapje eten. Genieten van allerlei shows, variërend van 
dames in lange jurken op Friese paarden tot Konijn-Hop, 
de allernieuwste variant in de springsport die te zien 
is in onze Kidspaddock. Op donderdagavond wordt 
weer een menavond gehouden en op zondagmiddag, 
vlak voor aanvang van de Grote Prijs van het Vechtdal 
maken we de lachspieren los met de komische show 
met Viktor Kirka en zijn paard Hermann.
 
Omdat wij het ook belangrijk vinden om u wat bredere 
informatie te geven over de wedstrijdsport, treft u in dit 
magazine een interview met Wim Knops. Als chief-
steward vertelt hij wat de rol is van de steward tijdens 
internationale concoursen. En in het artikel over Pim 
Mulder, de winnaar van de Grote Prijs van het Vechtdal 
2018, leest u wat er gebeurt nadat je een Grote Prijs 
hebt gewonnen.

 
Kortom, de tiende editie van CSI Ommen is opnieuw 
een wedstrijd op hoog niveau, maar bovenal een 
publieksevenement, een laagdrempelige manier om 
kennis maken met paardensport van wereldklasse.
 
Wij hopen dan ook u tussen 30 juli en 4 augustus te 
mogen begroeten! • 
Met vriendelijke groet,
familie Schuttert en 
organisatieteam CSI Ommen
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Van Jumping 
de Driehoek 
naar CSI 
Ommen

Dat er in 10 jaar tijd veel kan 
veranderen, bewees de familie 
Schuttert met hun jaarlijks 
terugkerend sportevenement 
aan de Ondersloot-Zuid. In 
2010 werd voor het eerst 
het tweedaagse evenement 
Jumping de Driehoek 
georganiseerd, ondertussen 
een zesdaags evenement 
waar zowel nationale als 
internationale ruiters excelleren.

Anky van Grunsven gaf in 2013 een top clinic

TERUGBLIK
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“In oktober 2008 was de Driehoekhoeve af. 
De stallen en de accommodaties waren 
klaar voor gebruik. Wij komen wekelijks op 
nationale en internationale wedstrijden, 
waardoor al snel het idee ontstond om 
zelf een wedstrijd te organiseren. In 2010 
was het moment daar. De eerste editie van 
Jumping de Driehoek was een feit. Een 
tweedaags nationaal evenement dat direct 
al veel bezoekers trok. En dat smaakte 
naar meer. We breidden uit naar drie 
dagen, daarna naar vier. Naast nationale 
deelnemers trokken we ondertussen ook 
al een aantal internationale ruiters naar 
Ommen. Was het een goed plan om de 
vijfde editie internationaal te gaan? Een 
stuk meer organiseren, maar een hele gave 
uitdaging. De keuze werd gemaakt en we 
gingen direct voor een driester concours. 
Als we de stap naar een internationaal 
evenement maken, dan willen we direct 
een goede binnenkomer hebben met 
internationale toppers.
 
Logeerpartij
Die stap zorgde ervoor dat de 
voorbereidingstijd verlengde. In plaats van 
twee maanden, waren we nu bijna het hele 
jaar bezig met voorbereiden. Nederlandse 
ruiters kunnen ’s avonds naar huis, 
internationale ruiters verblijven in hotels in 
en rondom Ommen. Ondertussen blijven de 
ruim 400 paarden een week lang logeren 
bij ons. Daarnaast is het prijzengeld vele 
malen hoger en is er meer te doen dan 
alleen ruitersport. Daarmee proberen we 
het evenement ook leuk te maken voor 
bezoekers uit de regio en toeristen die een 

evenement als dit vooral gezellig vinden. 
Daarom openden we de Vechtdalstal en 
het Strodorp en organiseren we waar meer 
spanning in zit voor de kijker, zoals de 
puissance en Knock Out springen. Op deze 
manier proberen we iedereen enthousiast 
te maken voor de paardensport. Daarmee 
is ons programma een klein beetje anders 
dan andere internationale wedstrijden.
 
Internationale topsport
CSI Ommen is het internationale 
topsportevenement van de regio geworden, 
maar dit had niet gekund zonder onze 
deelnemers, het publiek, de sponsoren 
en de vrijwilligers, die vanaf het begin 
met ons mee zijn gegroeid. Natuurlijk 
hebben we vanaf het begin gehoopt 
dat ons evenement zou uitgroeien tot 
wat het nu is, maar we hadden het niet 
gedacht. De bereidwilligheid van onze 
samenwerkingspartners heeft ons 
ontzettend gemotiveerd.
 
Blijven uitbreiden
Ondertussen is het een zesdaags 
evenement waar het hele jaar door met 
veel plezier aan wordt gewerkt. Mijn vader 
heeft vorig jaar besloten een stapje terug 
te doen, waardoor de rest van het team nu 
wat meer doet. Voor de toekomst hoop ik 
dat we gezamenlijk de organisatie kunnen 
continueren. De sport willen we graag op 
dit niveau houden, maar voor het publiek 
zullen we blijven uitbreiden!” aldus Hendrik 
Jan Schuttert. •

Mark Houtzager winnaar in 2013 en 2017 

Frank Schuttert winnaar 
Grote Prijs in 2011 en 2016

Winnaars Grote Prijs van 
Ommen.
2010      Karim El Zoghby
2011      Frank Schuttert
2012      Kirsten Rikkert
2013      Mark Houtzager
2014      Jesper Romp
2015      Laura Renwick
2016      Frank Schuttert
2017      Mark Houtzager
2018      Pim Mulder
 
Wie wordt de 10e winnaar ?
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Wim Knops is de chief steward op CSI Ommen en 
in dienst van de Fédération Equestre Internationale 
oftewel de FEI,  de overkoepelende organisatie van 
alle nationale hippische bonden. Hij geeft leiding 
aan het team van stewards dat tijdens CSI Ommen 
verantwoordelijk is voor het welzijn van de paarden. 
“We werken voor de FEI, maar het is allemaal 

vrijwilligerswerk”, benadrukt hij. “We worden ingezet 
op alle grote concoursen in binnen- en buitenland 
en dragen zorg voor het welzijn van het paard. Dat 
doen we door toezicht te houden in de tentstallen, op 
de looproute van de stallen naar de piste en op het 
voorterrein waar de paarden worden warm gereden 
voor de wedstrijd. Ook voeren we controles uit aan de 
ingang en uitgang van de westrijdpiste.”
 
Fair play
De zaken waar de stewards op letten variëren van 
de optoming, zoals het juiste hoofdstel en een 
passend bit, tot de manier waarop paarden worden 
warm gereden. “Het gaat om fair play”, legt hij uit. 
“Momenteel letten we bijvoorbeeld erg op de bitten, 
neusriemen en strijklappen. Ook mogen er geen 
gewichtjes verstopt worden in de bandages om de 
paardenbenen. Dat werd vroeger nog weleens gedaan 

Net als menselijke topsporters, worden ook 
paarden die op het niveau van CSI Ommen 
rijden in de watten gelegd. Ze verblijven in 
een ‘Olympisch dorp’ achterop het terrein en 
hun welzijn wordt niet alleen door hun ruiters, 
eigenaren en grooms in de gaten gehouden, 
maar ook door stewards van de FEI.

‘We komen 
eigenlijk 
maar zelden 
problemen 
tegen’

CHIEF STEWARD WIM KNOPS
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‘We komen 
eigenlijk 
maar zelden 
problemen 
tegen’

omdat paarden daardoor hun benen hoger optillen.” De 
stewards worden opgeleid door de FEI en zijn verplicht 
om de drie jaar een bijscholing te volgen. Dit omdat de 
reglementen nog weleens worden aangepast op basis 
van praktijkervaringen. “We komen eigenlijk zelden 
problemen tegen”, vertelt Wim. “Onze aanwezigheid 
werkt preventief, maar natuurlijk willen ruiters ook het 
beste uit hun paard halen. Zij doen zelf ook alles aan 
het welzijn van hun dier.”
 
Genieten
Opgegroeid als zoon van een agrariër kan Wim zich 
geen leven voorstellen zonder paarden. “Ik heb pony 
en paard gereden tot mijn 21e. Daarna heb ik gekozen 
voor het jury-werk. Ik ben begonnen met springen op 
nationaal niveau en heb mezelf via allerlei cursussen 
en opleidingen verder ontwikkeld. Toen ze  een aantal 
jaren geleden juryleden vroegen om toezicht te houden 

tijdens internationale concoursen, heb ik me daarvoor 
aangemeld. Samen met mijn collega-stewards draai ik 
zo’n 15 tot 20 concoursen per jaar in Nederland, België 
en Duitsland.” Het kost veel tijd, maar Wim geniet van 
elke wedstrijd. “Ik vind de sfeer altijd heel gezellig en 
op deze manier blijf ik in contact met de paardensport. 
Daarnaast vind ik het mooi om op deze manier een 
bijdrage te leveren aan de internationale sport en het 
welzijn van paarden.” •

“Zij doen zelf ook 
alles aan het welzijn 
van hun dier”
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Complete code 95 
 in 1 week €595,-  
diverse locatie’s geheel Nederland

Versnelde code 95 
 in 2,5 dag €875,-  
diverse locatie’s geheel Nederland

Rijbewijs CE 
 in 1 dag €835,-  
In overleg mogelijk op verschillende locatie’s

Compleet 
vrachtauto rijbewijs
 vanaf  €1500,-

Toetsen Code 95
basiskwalifi catie
in 1 dag mogelijk!  €455,-

Prijzen zijn excl. 21%btw

Website: www.C95.nl  Tel. 06-27138580

• De kortste weg naar Code95

The most 
innovative 

solutions with 
fatty acids

Over Daavision

Daavision is gespecialiseerd in de productie en handel van 
agrarische veevoeradditieven. Diergezondheid en voedsel-
veiligheid staan hierin op de eerste plaats. 
Vanuit de fabriek, waar zowel korte- als middellange keten 
vetzuurmengsels worden geproduceerd, biedt Daavision 
oplossingen die wereldwijd worden toegepast in de pluim-
vee-, varkens- en rundveehouderij. De innovatieve 
producten van Daavision ondersteunen de diergezondhheid.

+31 412 - 405 760
info@daavision.com
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Maak kennis met de organisatie

 Tijl van Genugten
Bedrijfsleider bij De Driehoekhoeve

“Tijdens CSI Ommen ben ik 
verantwoordelijk voor het facilitair 

management. Ik zorg ervoor dat alles op 
zijn plaats staat en ben verantwoordelijk 

voor het terrein, de pistes en het licht. 
Tijdens het evenement ben ik hiervoor 24 

uur per dag het aanspreekpunt”

 
Erna Ekkelkamp

Schrijven van het magazine CSI Ommen, 
het organiseren van de Vechtdalstal 

en regionaal bestuurlijke ontmoeting, 
persvoorlichter, social media

“De grote namen in de ring in 
combinatie met kunst in de Vechtdalstal, 

gezellig rondslenteren in het strodorp, 
ontmoetingen met bekenden en uit je dak 
gaan tijdens de feestavonden maken CSI 
Ommen tot een breed evenement waar 

voor iedereen iets te beleven valt”

Hendrik Jan Schuttert
Show director, het organiseren en 

begeleiden van het sport programma, 
sponsorwerving

“CSI Ommen is topsport in geweldige 
ambiance”

 
Simone Schuurman

Organisator van Bixie en de Kidspaddock
“Het is een leuk gezellig evenement voor 
iedereen. Ook voor mensen die niet echt 

iets met paarden hebben”

 
Willemijn ter Horst

Beheren social media, adverteerders 
werven voor in het magazine, verspreiden 

van het magazine en posters van CSI 
Ommen, uitnodigen en ontvangen van 

klanten van Handelshuis Schuttert in de 
VIP, begeleiding en organisatie van lezingen 

en presentaties in de Vechtdalstal. 
“Het mooiste onderdeel van CSI Ommen 

is voor mij het puissance springen op 
vrijdagavond. De onderlinge strijd, de wil 

om te winnen en de geweldige muziek 
hier bij maakt dit onderdeel zo spannend. 

Daarnaast kijk ik ook uit naar de 
feestavond met Q-music the Party!” 

Jan Schuttert
Verantwoordelijk voor financieel sluitende 

begroting en sponsorwerving
“Alles rondom CSI Ommen is voor mij 

genieten, maar het allermooiste vind ik de 
massale toeloop van publiek. Topsport in 
combinatie met gezelligheid is de kracht 

van CSI Ommen”

 
Marian Schuttert

Coördinator vrijwilligers en medewerkers 
en standhouders, organisatie strodorp, 

facturatie
 “Het organiseren van dit concours is 

heel veel werk, maar ik doe het graag. 
Het mooiste moment is het voor mij 

als het evenement begonnen is en 
iedereen, publiek ,ruiters, vrijwilligers, 

standhouders en sponsoren genieten van 
CSI Ommen”
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De barrage van de Grote Prijs 2018 was bloedstollend spannend. Honderden 
mensen hielden hun adem in toen Pim Mulder op zijn negen jaar oude hengst 
Djoost Again aan de start verscheen. Onder doodse stilte nam de ruiter uit 
Stegeren hindernis na hindernis met een snelheid om van te dromen en…won! 
Het publiek was uitzinnig. Wat een wedstrijd, wat een power. Nog voordat Pim 
van zijn prijspaard afstapte stonden de kopers al in de rij.

PIM MULDER, WINNAAR GP 2018 

Wat gebeurt er na 
het winnen van een 
Grote Prijs?

Als hij er weer aan terug denkt, beginnen 
zijn ogen te glimmen. De Grote Prijs 
van het Vechtdal winnen was voor hem 
echt een feest. “Ook omdat ik voelde dat 
iedereen het me gunde. Die doodse stilte 
terwijl je rijdt, die spanning van het publiek 
kan je gewoon voelen. En als je dan wint, 
dat is geweldig. Ik kan het nog steeds niet 
bevatten. Zelfs niet als ik het filmpje van de 
wedstrijd terugkijk.”  
 
Goed gevoel
Op dat moment reed Djoost Again pas 
acht maanden, maar hij had meteen een 
goed gevoel bij hem. “Hij heeft de juiste 
snelheid en lichtvoetigheid in de benen. 
Geen hindernis is te hoog of te breed. Hij 
wist dat hij ‘het’ in zich had, ondanks het 
feit dat hij op dat moment nog in de klasse 
Z (hindernissen van 1.50 m) liep en we nog 
volop in training waren.”
 
Verbazing
Pim had die zomer twee keer een 3-sterren 
(hindernissen van 1.   m) concours met 
Djoost Again gereden en startte tijdens 
CSI Ommen voor het eerst met 4-sterren 
(hindernissen van 1.  m). “Veel mensen 
waren verbaasd dat ik meedeed, maar ik 
kon hier starten en wilde graag kijken hoe 
hij het zou doen”, vertelt Pim. “Hoewel ik 
aan hem merkte dat het toch wel echt 
hoog was, deed hij het gemakkelijk. Na de 
eerste ronde zat ik bij hem in de stal en 
bleef heel gefocust. Ik stippelde in mijn 

hoofd het parcours uit en ging precies 
zoals ik het graag wilde: ik eindigde met nul 
strafpunten en een geweldige tijd.”
 
Kopers in de rij
Na de wedstrijd kreeg hij een high five van 
Jeroen Dubbeldam en liep vervolgens de 
tribune op. Daar stonden de kopers letterlijk 
al in de rij. Dat was voor Pim een bijzondere 
ervaring. “Iedereen wilde Djoost Again 
hebben, maar uiteindelijk is hij naar Erik 
van der Vleuten gegaan. Sportief gezien 
mis ik hem”, bekent hij. “Djoost was een 
paard dat me heel goed lag en waar ik 
graag mee verder had gewild. Maar als je je 
paard op deze manier kan verkopen is het 
onverantwoordelijk om het niet te doen. Je 
hebt het tenslotte wel over levende have en 
je weet nooit wat er kan gebeuren.” In Erik 
heeft Djoost volgens Pim een hele goede 
eigenaar gekregen. “Het is een paard dat 
altijd graag wil werken en dan nog weleens 
overijverig wil worden. Op dat moment moet 
je hem niet afstraffen, maar in eigenwaarde 

laten. Dat is iets wat Erik goed kan. Ik denk 
dat het een heel goed team kan worden.”
 
Band opbouwen
Als ruiter krijgt Pim nu ook meer 
belangstelling. Eigenaren willen hun 
paard graag door de Vechtdal-ruiter laten 
trainen of zelf door hem getraind worden. 
Pim is selectief in het aannemen van 
trainingspaarden. “Het gaat niet alleen om 
de paarden, maar ook om de eigenaren. 
Je werkt heel intensief samen en moet 
veel overleggen. Dan is het fijn als je elkaar 
goed kent en een band op hebt gebouwd. 
Ik wil daarom niet te vaak van eigenaar 
wisselen.” Inmiddels heeft hij een aantal 
nieuwe toppers op stal staan. “Milton gaat 
nu het stokje overnemen. Hij kwam hier op 
zijn vierde en is inmiddels acht jaar. heb ik 
nog een 7-jarige en een 9-jarige. Ik kan met 
deze drie paarden in alle klassen starten, 
dus als het een beetje meezit verschijn 
ik dit jaar in Ommen met Milton aan de 
start.•

“Hoewel ik aan hem 
merkte dat het toch wel 
echt hoog was, deed hij 
het gemakkelijk”
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www.duport.nl

RT Respiro R3 Profi bandhark

Slepende tanden en een elastische pick up uit
5 delen zorgen voor schoner voer en minder ruw as

Hogere rijsnelheid t.o.v. een middenafleghark

SCHONER VOERminder zanden vervuiling

Het gewas wordt opgepakt en zijdelings verplaatst
i.p.v. zoals bij een zwadhark over de bodem verplaatst

Dedemsvaart

Pieter Bruegelstraat 45

7731 SK  Ommen

T 0529  46 32 56

www.ennovy.nl

Rondweg 14  l  T 0529 43 13 27  l  www.feijendalfsen.nl

Feijen diervoeders & kunstmest is een mengvoederbedrijf 

dat gespecialiseerd is in mengvoeders voor rundvee en 

varkens. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor kunstmest en 

voeding voor overige diersoorten als schapen, geiten, paarden 

en pluimvee. 

Wij zijn een bedrijf met veel historie, maar ook met een 

duidelijke visie op de toekomst! Feijen onderscheidt zich in de 

markt door een persoonlijke benadering, bedrijfsspecifi eke 

samenstellingen en korte lijnen naar en binnen het bedrijf.
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Het  
strodorp is dé 
plek om even 
te relaxen

CSI Ommen is het mekka voor liefhebbers van de 
paardensport. Maar ook daarnaast is er van alles 
te beleven. Kinderen kunnen hun hart ophalen 
in de kidspaddock, overal zijn gezellige zitjes en 
terrasjes om wat te eten, te drinken en gezellig bij de 
kletsen en in het strodorp vind je net dat ene leuke 
accessoire, shirtje of ander hebbedingetje waar je al 
zolang naar op zoek was.

Het strodorp ligt aan de linkerkant van de Vechtdalstal. Naast paardensportartikelen, kleding en 
lifestyle-artikelen, is het strodorp ook dé plek om even lekker te relaxen of bij te kletsen met vrienden 
en bekenden. De stands zijn gegroepeerd om een grote loungeplek. Op vrijdag en zaterdag kan men 
hier genieten van gezellige muziek en, als het een beetje meezit ook van de zon. •



14

C
SI O

M
M

EN
 2019

Uw Mercedes Benz specialist

Zwolseweg 197 - 7707 AG Balkbrug | T: 0523-656620

info@autobedrijfjansen.nl | www.autobedrijfjansen.nl

  Verkoop jong gebruikte Mercedes Benz personen auto’s

 Verkoop bedrijfsauto’s

 Showroom en eigen moderne werkplaats

 Onderhoud bedrijfsauto’s, bedrijfsautoverhuur met laadklep

 Uitgebreide garantiemogelijkheden

 24-Uurs service en pechhulp

 Financial lease zonder aanbetaling

 Schadeherstel in samenwerking met uw verzekering
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‘Wij voorzien de aggregaten 
op het evenement van 
brandstof ’
Richard Fieten is eigenaar van 37 tankstations in 
Nederland, voornamelijk in Groningen, Drenthe en 
Overijssel. Onder de naam ‘Fieten Olie’ is hij de 
prijsvechter als het gaat om brandstof. De directeur uit 
Hollandscheveld sponsort al zes jaar CSI Ommen.

Trouwe sponsor
‘Wij zijn, zeg maar gerust, de Aldi of de Lidl onder de 
tankstations. We kopen groot en daardoor goedkoop 
in. Ons doel van dit jaar is bijna behaald, dan zitten 
we op 40 stations in Nederland, die zijn voornamelijk 
onbemand. Maar in Ommen hebben we nog geen 
vestiging.’ Toch is Richard Fieten al zes jaar trouwe 
sponsor van het grote paardensportevenement. Hij 
levert namelijk het hele jaar door diesel bij Handelshuis 
Schuttert. ‘Bij Schuttert ligt een grote brandstoftank in 
de grond; wij komen wekelijks met de tankwagen om 
de brandstof aan te vullen.’ Deze werkzaamheden voert 
hij bij zo’n 4000 akkerbouw en veeteelt bedrijven in 
Nederland uit.

Ronkende motor
Ook op het driesterrenconcours in augustus is Richard 
van de partij. Hij zorgt ervoor dat het evenement 
wordt voorzien van brandstof. ‘De aggregaten voor 
de stroomvoorziening vullen wij dan dagelijks bij.’ 
Het is meer dan logisch dat Richard van auto’s houdt, 
maar houdt hij ook van paarden? ‘Ik vind het leuk om 
aanwezig te zijn op het evenement. We hebben altijd 
een tafel in de VIP-tent, maar uiteindelijk maak je mij 
het meest blij met een ronkende motor.’

Familiebedrijf
Op de vraag of Richard altijd al droomde van 
tankstations lacht hij even. ‘Ik ben ondertussen de 
derde generatie Fieten die in het bedrijf zit. Mijn opa 
is in 1935 begonnen. Dat was nog in veevoer en de 
kunstmest, dat werd later uitgebreid met olie. Toen we 
met de fouragehandel gestopt zijn, gingen we over op 
tankstations. Volgend jaar bestaat het bedrijf al 85 jaar.’
Begin dit jaar werd Fieten Olie bekroond door de 
ANWB/Kampioen als meest voordelige tankstation van 
Nederland. Voordelig én vriendelijk. •

SPONSOR AAN HET WOORD: FIETEN OLIE
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1 Entree
2 Parkeren VIP 
3 Standhouders
4 Secretariaat
5 VIP lounge 
6 Hindernissen opslag 
7 Kids paddock 
8 Hoofdpiste
9 Overdekte tribune

10 Publiekscatering

11 Toiletten
12 Losrijpiste
13 Stallen
14 Binnen rijhal 
15 Entree vrachtwagens int.  
16 Wasplaats paarden 
17 Bar
18 Vechtdal stal
19 Parkeren vrachtauto’s
20 Parkeren bezoekers

21 Schuil- en schaduwtent
22 Jurytoren
23 Kinderboerderij
24 EHBO
25 Feesttent
26 Lounge terras
27 Toilet + douche
28 Keukentent
29 Snackbar
30 Stallen veulens
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Plattegrond
Waar kunt u wat vinden?
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Wenst u fijne paardensport! 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Logimest BV • Fabriekswijk 9 • 7782 PW DE KRIM • 0575 - 55 38 43 

Hét adres voor
Party’s, Barbecues,
Bedrĳfsfeesten

Kelvinstraat 17, 7701 BZ Dedemsvaart
Tel: 0523-612734
www.rooth.nl

Rooth Partyservice & 
Rĳdende Winkels

De juiste kennis
van echte
vakmensen

Ommen

Dr. A.C. van Raaltestraat 26
7731 GP Ommen
Telefoon (0529) 451407

Zwolle

Campherbeeklaan 1
8024 BR Zwolle
Telefoon (038) 4531575

Nijverdal

Godfried Bomansstraat 5
7442 TH Nijverdal
Telefoon (0548) 655447

Het adres voor ijzerwaren, gereedschappen, machines, bouwbeslag, bos en tuin artikelen.

Officieel dealer van:

Bezoek

onze nieuwe

webshop op

www.takman.nl

Husqvarna robot maaier
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Ook dit jaar kunnen kinderen die nog 
geen wedstrijd ervaring hebben, maar 
weleens willen voelen hoe dat nou 
is, een echte wedstrijd rijden voor 
publiek, op woensdagmiddag 31 juli 
van 10:00 tot 13:00 uur meedoen aan 
de Bixie.

Bixie is de eerste opstap naar wedstrijden voor 
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Bixie 
bestaat uit drie klassementen: de begeleidingsproef, 
waarbij ouders naast de pony meelopen of die zelfs 
vasthouden, de AA waarbij je nog wel begeleid mag 
worden, maar wel zelf moet rijden en de A-klasse 
waarin je helemaal zelfstandig een parcoursje springt. 
Daarnaast worden er allerlei spelletjes georganiseerd 
waarbij kinderen op een heel andere manier met hun 
pony bezig zijn.

“Voor kinderen is Bixie een goede manier om ervaring 
op te doen en voor het publiek is het heel leuk om naar 
de kijken”, zegt Simone Schuurman, die de Bixie tijdens 
CSI Ommen organiseert. “De begeleidingsproef en de 
AA zijn vooral leuk omdat je dan behalve pony’s vaak 
ook ouders over hindernissen ziet springen, terwijl je 
bij de A-klasse soms echt verbaast staat te kijken naar 
wat kinderen al kunnen.”
 
Volgens Simone is er geen sport zo veelzijdig en goed 
voor de ontwikkeling van kinderen als paardrijden. 
“Uit  onderzoek van de Duitse hippische bond FN 
bleek dat ruiters over het algemeen meer doortastend, 
enthousiast, gestructureerd en gebalanceerd door het 
leven gaan dan mensen die niet rijden”, vertelt Simone. 
“Ook zie je dat ze vaker goed leiderschap vertonen, 
ze assertiever zijn en teleurstellingen beter en sneller 
kunnen verwerken. Dit komt doordat het voor ruiters 
heel belangrijk is om de lichaamstaal van paarden te 
begrijpen en daarop in te spelen. Daarnaast is een pony 
of paard vaak ook een vriend waarbij zij hun zorgen en 
gevoel kwijt kunnen.”
 
De prijzen worden aangeboden door Kiddybe uit 
Dalfsen/Ommen. •

Bixie, een 
geweldige 
manier om 
wedstrijd
ervaring 
op te doen
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het drinkwater van 
de paarden’

Het blussen van branden is niet het enige dat de brandweer doet. 
Zij werken ook preventief. Gelukkig maar. Erik Pluim, teamleider 
Brandweerzorg van Ommen, Hardenberg en Dalfsen, vertelt over 
de rol van de brandweer tijdens CSI Ommen.

‘Als teamleider Brandweerzorg houd ik me bezig met alles 
wat met de brandweerzorg te maken heeft. Wat ik daar 
mee bedoel? Samen met mijn team zorg ik ervoor dat 
de ploegen van alle elf posten in de regio Vechtdal goed 
draaien, uitrukken wanneer nodig en de materialen op orde 
hebben.’ Er zijn meerdere teams bij de brandweer, waaronder 
team Risicobeheersing die bestaat uit de afdelingen pro-
actie, preventie en preparatie. ‘Het is belangrijk dat zo’n 
groot evenement als CSI Ommen wordt gecontroleerd op 
brandveiligheid.’
 
Toetsen van brandveiligheid
De taak van de brandweer is vooral voorafgaand aan het 
evenement. De brandweer denkt allereerst mee over de 
planologische ontwikkelingen, waarbij gelet wordt op 
bereikbaarheid, bluswater en opslag van gevaarlijke stoffen. 
‘We voeren gesprekken en bekijken aan de hand van 
tekeningen voor hoeveel personen het evenement geschikt is 
en wat de vluchtroutes zijn voor deelnemers, maar ook voor 
het publiek op de tribunes. Deze tekeningen wordt getoetst. 
Het moet allemaal in de haak zijn.’ De brandweer kijkt ook naar 
de paardentrailers en de tijdelijke stallen. ‘Omdat dit evenement 
al voor de tiende keer wordt georganiseerd, zijn we goed op 
elkaar ingespeeld. Wij weten wat voor evenement familie 
Schuttert organiseert, en familie Schuttert weet wat wij van 
hun verwachten.’
 
Schoon drinkwater voor de paarden
Maar ook tijdens een evenement is de brandweer actief. Tijdens 
CSI Ommen staat de brandweer standby, al is dat gelukkig al 
die jaren niet nodig geweest. Daarnaast zorgt de brandweer 
ervoor dat zo’n 400 paarden schoon drinkwater krijgen. Ook 
wordt het water gebruikt om de paarden te wassen. Familie 
Schuttert leent van de brandweer rond de 15 slangen van 20 
meter om de paarden te voorzien van water. ‘Vlakbij het terrein 
ligt een ondergrondse brandkraan die tijdens het evenement 
wordt aangesloten voor de paarden. Waarom drinkwater, en geen 
grondwater? De paarden zijn dusdanig van waarde dat ze geen 
grondwater drinken. Echt waar.’ •

ERIK PLUIM, TEAMLEIDER BRANDWEERZORG
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Art, Food & 
Animals in de 
Vechtdal stal
De Vechtdalstal is inmiddels een 
bekend en niet meer weg te denken 
onderdeel van CSI Ommen. Ook dit 
jaar zijn de boxen van de stal waarin 
normaal gesproken de toppaarden 
van de familie Schuttert zijn 
gehuisvest, weer gevuld met een mix 
van ‘art, food & animals’.

De Vechtdalstal is het hart van Stal Schuttert. In 
deze authentieke stal die de sfeer ademt van het 
boerenbedrijf, paardensport en ondernemerschap, is 
tijdens het CSI van alles te beleven. Een groot aantal 
boxen wordt gevuld door kunstenaars van de stichting 
Vechtdalkunsten. Zij exposeren niet alleen hun 
schilderijen en beelden, maar veel van hen zijn ook live 
aan het werk te zien. Naast kunst uit het Vechtdal is er 
ook ruimte voor authentieke Vechtdalproducten zoals 
bijvoorbeeld kaas, yoghurt, kwark en fruit.
 
Een bijzondere plek in de Vechtdalstal vormen 
de dieren. Nu zijn het eens geen springpaarden 
die hun neus over de staldeur steken, maar staan 
er boerderijdieren, een shetlander die geaaid en 
geborsteld mag worden en wordt de eerste box weer 
gereserveerd voor een special guest. Vaste bezoekers 
kunnen zich ongetwijfeld de ‘Zebrony’ nog wel 
herinneren, de bijzondere kruising tussen een zebra en 
een pony of de kameel die vorige jaar maar net met 
zijn bulten onder de deur door kon lopen. Wie is dit jaar 
de special guest? Dat is nog even een verassing. Houd 
daarvoor onze Facebookpagina in de gaten!
 
In het achterste deel van de Vechtdalstal worden 
gedurende CSI Ommen bijeenkomsten gehouden 
rondom verschillende thema’s. Deze besloten 
bijeenkomsten, variërend van introducties van nieuwe 
producten en lezingen over ontwikkelingen in bepaalde 
sectoren, worden georganiseerd door bedrijven en 
organisaties die een bijdrage leveren aan CSI Ommen. 
Tijdens de bijeenkomsten is de Vechtdalstal gewoon 
geopend voor publiek.•
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www.lennips.nl

Vestiging Hardenberg
T  0523 - 27 20 51

Vestiging Ommen
T   0529 - 45 03 13

Voor al uw incasso’s

Postbus 202 . 7730 AE  Ommen . T  (0529) 46 94 69

www.smitenlegebeke.nl

Telecommunicatie

Internetdiensten

Communicatie advies

Vestiging Groningen
Skagerrak 28
9723 JR Groningen
Tel.: 050 - 502 82 50

 www.sollie.nl

Vestiging Dedemsvaart 
Newtonstraat 1 
7701 SH Dedemsvaart
Tel.: 0523 - 61 08 78

Het complete aanbod vindt u op: 

www.autobedrijfvanleussen.nl

Ommen
Brink 2 
T 0529 451 21

Dalfsen
Kampmansweg 6
T 0529 432 153

Zwolle
Molenland 6
T 038 453 1444

Het complete aanbod vindt u op: 

www.autobedrijfvanleussen.nl

Ommen
Brink 2 
T 0529 451 21

Dalfsen
Kampmansweg 6
T 0529 432 153

Zwolle
Molenland 6
T 038 453 1444

van  Leussen
Zwolle - Ommen - Dalfsen

uw Toyota, Lexus en Ford dealer 

Altijd een ruim aanbod occasions
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VRIJWILLIGER JAN WOLTERS

‘Ik vind dat we echt 
wat moeten uitstralen 
met ons allen’

Toen Jan Wolters tien jaar geleden als toeschouwer kwam kijken bij de eerste editie 
van CSI Ommen, meldde hij zich samen met echtgenote Fenny en kinderen Lonieke 
en Tim direct aan als vrijwilliger voor het jaar erop. Vanaf dat moment was de familie 
Wolters steevast van de partij en zag het evenement groeien van een regionaal 
concours naar een internationaal springconcours met drie sterren.

Tijdens het concours is Jan te vinden in de piste. Daar 
helpt hij de hindernissen opbouwen en afbreken. “Ik 
vind dat we echt wat moeten uitstralen met ons allen”, 
zegt hij. “Daarom moet het terrein er netjes uitzien. Dus 
houd ik de hindernispalen schoon met een doekje en 
schep na iedere rit de mest uit het parcours. Daarbij 
neem ik waar mogelijk ook de losrijbaan mee.” Ook 
speurt hij naar rondslingerende bekertjes en papiertjes, 
want dat is iets waaraan hij zich echt kan ergeren. “Er 
staan genoeg prullenbakken op het terrein, het zou 
mooi zijn als mensen daar hun afval in zouden gooien.”
 
Genieten
Het is hard werken, maar ook genieten. “We hebben 
hier te maken met topsport op hoog niveau en dan is 
het heel mooi om daar met je neus bovenop te staan. 
Maar het is ook vooral gezellig, want half Ommen komt 
kijken, dus je hebt altijd wel wat te praten. En voor de 
vrijwilligers is alles perfect geregeld. Je krijgt lekker 
te eten en drinken en hebben een plek om tussen 
de bedrijven door even te zitten. En natuurlijk is het 
op vrijdag- en zaterdagavond ook heel gezellig in de 
feesttent. Daar gaan we met alle vrijwilligers naartoe.”
 
Paardenman
Jan komt uit een echte paardenfamilie en heeft zelf 
twee Friezen en een shetlander. “Ik ben geen ruiter, 
maar een menner. Dat doe ik samen met mijn zoon. Hij 
traint bij de menvereniging in Balkbrug en ik ben lid van 
menvereniging het Gareel. Samen met mijn dochter 
Lonieke ben ik ook nog lid van de Laarhoeveruiters in 
Ommen.” Al met al gaat er aardig wat tijd zitten in zijn 
hobby. “We hebben zelf een stukje land met een stal en 
een bak. Wil je dat aan kant houden, dan is er altijd wel 
wat te doen. Voeren, uitmesten, de paarden buiten- en 
binnenzetten, de mest afvoeren, de bak slepen, hooien. 
Je moet zoiets dus echt mooi vinden, anders is het niet 
te doen.”

 
Een hechte band
Als je Jan vraagt wat hij zo mooi vindt aan paarden 
moet hij even nadenken. “Je bouwt een band met ze 
op, dat vind ik mooi. Als je komt dan hinniken ze naar 
je en dan merk je dat ze je echt kennen. Soms ben ik 
moe na een dag werken en eigenlijk te druk om naar de 
paarden te gaan, maar als ik er eenmaal ben, dan krijg 
ik daar energie van.” •

“Je bouwt een band 
met ze op, dat vind 
ik mooi.
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UPDATE JE 
WARM-WEER-

GARDEROBE MET 
T-SHIRTS
SHORTS
POLO'S

SWIMSHORTS

SUPERDRY VERKRIJGBAAR 
IN OMMEN - HARDENBERG 
EN ONLINE: HOOGEVEENMODE.NL

MARKTSTRAAT 77  
DEDEMSVAART

VARSENERSTRAAT 1  
OMMEN

OOSTEINDE 3  
HARDENBERG

HOOFDSTRAAT 219  
in HOOGEVEEN

HOOGEVEENMODE.NL
FB: hoogeveenmode

VAN DENIM 
TOT GENTLEMEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouwkundig ontwerp- en adviesbureau  
voor al uw tekenwerk, bouwbegeleiding en advisering! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prinses Julianastraat 21 | 7731 GG Ommen | 0529 - 434 438 
info@bouwbureaujansman.nl | www.bouwbureaujansman.nl  

Private Sunbeach

Sunbeach is ook af te huren 

voor uw feest, bijeenkomst, 

trouwerij of borrel. 

Iets te vieren? SunBeach Ommen 
gelegen bij De Zon Hotel & 
Restaurant leent zich bij uitstek 
voor een ontspannen verblijf.  
 
√  Gelegen aan het water
√  Voeten in het zand
√  Loungen op het terras
√  Op het water met een sloep  
√  Gratis op de stand-up paddle
√  Ontspannen eten & drinken 
 
“Bij Sunbeach kan het allemaal”

pARTY @ SunbeAch

Voorbrug 1 | Ommen | 0529-455550 | www.dezon.nl  
www.facebook.com/sunbeachommen

Iedere zondag | www.teatimeommen.nl
info@teatimeommen.nl 0529-455550

TeATIMe OMMen

Private TeaTime

Een High Tea is ook leuk 

met een groep in een 

eigen ruimte.

Elke zondag wordt Landgoed het 
Laer in Ommen omgetoverd tot een 
echte High Tea locatie in Engelse 
sferen. 
 
√  Scones, clotted cream & jam
√  Theekar met vele theesoorten
√  Bij mooi weer op het bordes
√  Zoetigheden en sandwiches 
√  Royal deluxe met champagne
√  Traditionele bediening 
 
“Engelse sferen bij TeaTime Ommen”

Wij leveren o.a.:
 Reinigingsmiddelen

  Desinfectiemiddelen

 Vitaminen/mineralen

  Fytotherapie

Voor advies specifiek voor uw bedrijf 

staat onze buitendienst voor u klaar.

  Agrarische benodigdheden

 Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Plaagdierbestrijding

  Bloedluisbeheersing

DESKUNDIGHEID 
DOOR SPECIALISME

Ondersteuning door een dierenartsenpraktijk

met een geaccrediteerd laboratorium.  

EUROPAWEG 18, 8181 BH  HEERDE  |  TEL: 0578 – 695442  |  WWW.PFHS.NL  |  INFO@PFHS.NL
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Optreden van  
Friezengroep 
Nemo’s Bern

Donderdagavond 
showavond

Met zijn lange golvende manen, volle staart, brede sokken, trotse houding en sierlijke 
gangen neemt het Friese paard een bijzondere plek in binnen de paardenwereld. 
Naast de mensport en de dressuur is de Fries bij uitstek geschikt als showpaard en 
daar wordt hij bij Friezenvereniging Nemo’s Bern dan ook vakkundig voor opgeleid.

DONDERDAGAVOND

Caroussel
De Diamanthal in Balkbrug is de thuisbasis 
van de rijvereniging. Hier trainen de 
paarden en hun ruiters en amazones 
wekelijks. Naast individuele lessen, ligt 
de nadruk vooral op het zogenaamde 
carrousel rijden, waarbij de paarden lijken 
te dansen op de maat van de muziek, die 
evenals de kleding wordt afgestemd op 
een speciaal thema. Carrouselrijden is een 
teamsport bij uitstek. De figuren moeten 
niet alleen door iedere afzonderlijke 
combinatie van ruiter en paard vlekkeloos 

worden gereden, maar ook nog eens 
synchroon met de rest van de groep en op 
de maat van de muziek.
 
Heethoofden
Tempocontrole over je paard is hierbij 
het geheim van de smid. Maar dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want 
iedereen die weleens op een paard heeft 
gezeten, weet hoe ze kunnen reageren 
op drukte een andere omgeving en heel 
veel paarden dicht voor, achter en naast 
hem. Hoewel de Fries doorgaat voor een 

koelbloedig ras, kunnen ook deze ‘zwarte 
parels’ op hun tijd weleens veranderen in 
echte heethoofden.
 
De paarden en ruiters van Nemo’s Bern 
verzorgen al ruim twintig jaar regionale- en 
landelijke optredens en shows en hebben 
het kunstje inmiddels aardig onder de 
knie. De groep treedt niet alleen op tijdens 
paardenevenementen, maar is in 2-tal, 4-tal, 
12-tal of zelfs 16-tal ook regelmatig te gast 
bij bruiloften, partijen, zomermarkten en 
andere feesten. •

Om 19.30 uur begint onze menavond, 
gedurende de avond zijn zowel diverse 
2- als 4 -span paarden of pony’s te zien. 
Het mennen wordt afgewisseld met 
een show horseboarden, een show met 
verschillende aanspanningen tuigpaarden 
en als klapper de show van Nemo’s Bern 
(zie hierboven). •
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serieuze sport

Tijdens CSI Ommen wordt niet alleen gesprongen 
door paarden, maar ook door konijnen. Deze dieren 
blijken hier niet alleen een ongekend talent voor te 
bezitten, maar er ook nog eens veel plezier aan te 
beleven. Voor wie dit met eigen ogen wil zien, is de 
kidspaddock op zondag 4 augustus the place to be.
 

Konijn-Hop een konijnensport voor jong en oud. De 
vereniging Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) 
heeft deze sport onlangs geïntroduceerd en wil er 
heel Nederland enthousiast voor maken. Konijn-Hop 
is een sport waarbij konijnen met zo weinig mogelijk 
fouten in een zo kort mogelijke tijd over een serie 
hindernissen springen. Maar dat mag niet zo maar. 
Konijn-Hop wordt uitgeoefend volgens een tiental 

regels. Die zijn ingesteld om het dierenwelzijn tijdens de 
sporten en daarbuiten te waarborgen. Konijn-Hop wordt 
uitgeoefend in verschillende klassen. De klassen geven 
de moeilijkheidsgraad van het parcours aan (hoogte van 
de hindernissen). Op dit moment zijn in Nederland nog 
niet zo veel bekende actieve hoppers, wel zijn er al twee 
officiële Konijn-Hop trainers en een scheidsrechter.

Een echte sport
Konijn Hop is niet zo makkelijk als het lijkt en heeft 
ook niets te maken met konijnen aan een riempje 
over hindernissensleuren of ze eroverheen jagen.” 
Dat misverstand wil Andrea Sonderen van Stichting 
SunFlowers Ranch maar meteen uit de wereld helpen. 
Sonderen runt een kleinschalige dierenopvang en is 
daarnaast officieel Konijn Hop-trainer. “Voordat je 
aan de sport begint, moet je je om te beginnen eerst 

DE  KIDSPADDOCK
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over afmetingen, hoogtes en opbouw 
van de hindernissen, maar ook hoe je 
met het konijn om moet gaan. Zo mag 
je een konijn bijvoorbeeld nooit dwingen 
om te springen.” Het dierenwelzijn van 
de konijnen staat altijd voorop. Voor elke 
konijnhopper is het daarom van belang om 
de regels te kennen zodat je ze altijd kunt 
toepassen.
 
Konijnen Agility
Stichting SunFlowers Ranch runt al 
meer dan vijf jaar het eerst een enige 
Konijn Hop- en Konijnen Agility-team in 
Nederland. Met demonstraties probeert 
het team aan te tonen dat de konijnenecht 
plezier beleven aan de sport. Een 
konijnen-Agilitybaan bevat niet alleen de 
hindernissen van de Konijn Hop-baan maar 
ook nog enkele raakvlak hindernissen als 
een wip, kattenloop of brug. “Het lijkt op 
een miniatuurbaan van de hondensport”, 
vertelt Andrea. “Natuurlijk zijn ook hier 
weer de regels wat aangepast zodat ze 
konijnenvriendelijk zijn. De konijnen vinden 
Agility super leuk om te doen en worden 
niet zo snel moe als bij een Konijn Hop-
baan. Daarom laten we dit juist bij onze 
demonstraties vaak zien.”
 
Stichting SunFlowers is op 4 augustus  
van 10:00 – 17:00 uur aanwezig in de 
Kidspaddock •

Dog 
Frisbee
Eén van de shows die te zien zijn tijdens CSI Ommen is Dog 
Frisbee. Deze ontzettend veelzijdige, spectaculaire sport is in 
1974 ontstaan in Amerika. Alex Stein was de eerste die met zijn 
whippet Ashley liet zien dat frisbee niet alleen een sport is voor 
mensen maar ook voor honden. Dog frisbee is een sport die 
je zowel recreatief als in wedstrijdverband kunt beoefenen. 
Het is een explosieve krachtsport waar je veel creativiteit 
en afwisseling in kwijt kunt. De sport is geschikt voor bijna 
alle hondenrassen en bijna alle mensen. Jong, oud, mensen 
met handicaps, binnen deze sport kan iedereen meedoen. 
Nieuwsgierig geworden?
Happy Tails uit Beerzerveld geeft vrijdag en zaterdag verspreid 
over de dag enkele shows op het CSI-terrein. Ook geven zij op 
vrijdagavond een show in de hoofdpiste. •
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www.bmb-bruggeman.nl • www.uwtuinenpark.nl 

 

Vestiging Broekland 
Van Dongenstraat 36 / 38 
8107 AG Broekland 
Tel: 0570 – 53 10 35 
info@bmb-bruggeman.nl 

Vestiging Lemele 
Lemelerweg 25c 
8148 PB Lemele 
Tel: 0572 – 33 13 41 
lemele@bmb-bruggeman.nl 

Bruggeman Mechanisatie is dealer van de onderstaande 
merken en verleent een uitstekende service met 
vakbekwaam personeel. 

                

    
 
Op beide vestigingen verkopen wij een uitgebreidt 
assortiment tuin en park machines. 
Wij komen graag met u in contact om u te adviseren  
 

Dwarsdijk 6
7731 RV  Ommen
06-40306576
www.yoga2all.nl
info@yoga2all.nl

ERNA BOUWHUIS
YOGADOCENT/LIFE-COACH

Want topprestaties worden geleverd 
door een fit paard en een fitte ruiter!

RUITERFIT

Interesse of  
meer informatie? 
Bel: 0529 451853

 

Aanleg buitenterrein  
   Jumping De Driehoek 
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INCLUSIEF HET FOUTE UUR

QMUSIC.NL/THEPARTY

ZA 3 AUG

CSI OMMEN
ONDERSLOOT ZUID 1 | STEGEREN

 AANVANG 22:00 UUR
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sensatie met Viktor 
Kirka

Op zondagmiddag, vlak voor de prijs, kunnen we met ons allen genieten van 
een spectaculaire show van niemand minder dan trickrider Viktor Kirka.

 Viktor Kirka:

“Toen ik als kind voor het eerst op een 
paard galoppeerde en er in volle vaart 
werd afgeworpen schrok ik niet, 
maar raakte ik juist geïnspireerd. Die 
kracht, die snelheid, daar wilde ik 
meer mee doen.”

Trickriding is paardrijden, maar dan anders. In plaats van 
zittend op de rug, hangen trickriders naast hun paard, 
zitten ze achterstevoren, staan ze op het zadel, doen 
ze handstand op de rug van hun paard en laten ze zich 
tijdens een volle galop over de buik van het paard door 
van de ene naar de andere kant glijden. Trickriding kost 
uren en uren training.
 
De paarden moeten goed getraind en in uitstekende 
conditie zijn, ook gehoorzaam en betrouwbaar zijn plus 
snel reageren. De meeste paarden hebben geleerd te 
stoppen als je afstijgt en blijven automatisch onder het 
gewicht van de ruiter, maar de trickriding paarden zijn 
er op getraind om op flinke snelheid door te galopperen 
wanneer de ruiter uit het zadel springt. Ook hebben 
ze geleerd rechte lijnen te blijven lopen en in balans te 
blijven zelfs als het hele gewicht van de rijder aan 1 kant 
hangt. De Moldavische Viktor Kirka volgde de klassieke 

opleiding voor circuskunstenaar, ‘trickrider’ en voltigeur. 
Als één van de beste trickriders op de wereld is hij voor 
bezoekers van Apassionata geen onbekende. Wie wil 
genieten van paardensport+ mag deze show die op 
zondagmiddag 4 augustus vlak voor aanvang van de 
Grote Prijs van het Vechtdal, niet missen. •

SHOWMIDDAG
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GEZOCHT:

MEDEWERKER 
VLEESVARKENSBEDRIJF
De Drenthehoeve in Geesbrug

Woning beschikbaar

Voor meer informatie: 
06 57 58 13 25

OMMEN

22-23-24
AUGUSTUS

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 
80’s Night

VRIJDAG 23 AUGUSTUS
 Ondernemersbijeenkomst
 Jeugdmusical

ZATERDAG 24 AUGUSTUS
 Watermarkt
 Vecht Concert 

Kijk voor meer informatie op
FESTIVALOPDEVECHT.NL

ONDERHOUDPLUS
OnderhoudPlus beheert en onderhoudt gebouwen in de ruimste zin van het woord. 
Dat doen we snel, grondig en volledig. Zowel voor woningen als bedrijfsmatig.

VERBOUW EN RENOVATIE
In één dag naar een energieneutrale woning met RenovatiePlus.

UTILITEITSBOUW
Branchegerichte ontwerpen, aangepast aan de bestaande infrastructuur, vormen de basis 
voor een ideaal op maat gemaakt gebouw.  Waarbij we u adviseren m.b.t. duurzaamheid, 
lage bouw-/onderhoudskosten en energiebesparing.

WONINGBOUW
Een woning is meer dan een huis, een woning is een thuis. Met het flexibele bouwsysteem 
OpMaat stelt u de woning naar eigen inzicht samen. Maximale vrijheid voor slimme, 
creatieve en zelfbewuste kopers. Dat kenmerkt de OpMaat-woning.

Janssen de Jong Bouw Noord B.V. 
Kollergang 1 
7773 NG Hardenberg
T 088 355 95 70
info.hardenberg@bouw.jajo.com



Programma
Dinsdag 30 juli :
08.00 uur  —  Nationaal springen 1.10 m,   

4 en 5 jarige paarden rubrieken.
  Avond  —  Nationaal springen 1.20 m

Woensdag 31 juli ;  
10.00 uur  —  Bixie rubrieken
   15.00 uur  — Internationaal springen CSI 1*
 
Donderdag 1 augustus: 
08.00 uur  — Internationaal springen CSI 3* en CSI 1*
19.30 uur  — Menavond met show van Tuigpaarden, 

Horseboarding en Friese paarden  
Nemo’s Bern.

 
Vrijdag 2 augustus:
08.00 uur  — Internationaal springen CSI 1* en CSI 3*
18.00 uur  — CSI 3* Kampioenschap van Ommen,  

1.50 m met barrage
20.30 uur  — Puissance, aansluitend feestavond  

met DJ Eric.
 

Zaterdag 3 augustus:
08.00 uur  — Internationaal springen CSI 1* en CSI 3*
19.00 uur  — CSI 3* Medium tour finale 1.45 m
20.00 uur  — Veulenveiling Prinsjesdag.
21.30 uur  —  Feestavond met Q music.
 
Zondag 4 augustus:
10.30 uur  — CSI 1* Grote Prijs  1.40 m
14.00 uur  — Show Victor Kirka met paard Hermann.
15.00 uur  — CSI 3* Grote Prijs van het Vechtdal  

1.55 m met barrage.

Farbe/colour:
PANTONE 288 CV

Hoofdsponsoren

CSI Ommen 2019

VOOR EXACTE TIJDEN 
ZIE WWW.CSIOMMEN.NL

Volg ons ook op: 
/CSIOmmen
@csiommen

0,0,55,45

70,50,0,50


