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Van 1 tot en met 6 augustus vormt 
het terrein rondom de stallen van de 
Driehoekhoeve voor de achtste maal het 
toneel voor topsport met deelnemers 
afkomstig van overal ter wereld. Naast 
spanning en sport, biedt CSI Ommen ook 
cultuur en amusement. Dat maakt het 
evenement tot een leuk dagje uit voor het 
hele gezin.

CSI Ommen heeft dit jaar de sprong gemaakt van 
drie naar vier sterren. Wat dat betekent, leest u op 
pagina 4 van dit magazine. Naast een extra ster, is 
het concours ook een dag langer dan voorgaande 
jaren. En dan nog is dat bijna te kort om alle 
rubrieken te kunnen organiseren, want het aantal 
aanmeldingen van nationale- en internationale 
topruiters wordt ieder jaar meer.

Naast topsport, is ook het randprogramma weer 
de moeite van het bezoeken waard. De Vechtdalstal 
wordt één grote galerie waar kunstenaars uit 
het Vechtdal hun werken tentoonstellen en het 
strodorp is uitgegroeid tot een heuse CSI Goods 
& Foods Fair, waar het naast leuke en lekkere 
dingen, ook goed toeven is in het restaurant en de 
loungehoek met live-muziek. En in de showpiste 
maakt u kennis met allerlei alternatieve vormen 
van paardensport. De spetterende feestavonden 
op vrijdag en zaterdag vormen zowel voor 
bezoekers als ruiters een mooie afsluiting van een 
dagje CSI Ommen.

Op pagina 7 leest u alles over onze nieuwe 
ambassadeur Maurits von Martels. In zijn functie als 
boer en Tweede Kamerlid,  brengt hij CSI Ommen 
zo breed mogelijk onder de aandacht.

Naast de springrubrieken, bieden we tal van 
showrubrieken, variërend van een tuigpaardenshow 
tot een complete roofoverval met pony’s en 
pistolen. Ook de inmiddels traditionele Puissance 
op de vrijdagavond en het Knock Out springen op 
zaterdagavond zijn niet te versmaden.

Kortom, CSI Ommen biedt 
voor elk wat wils en is 
daarbij ook nog eens gratis 
toegankelijk. We hopen u op 
één of meerdere dagen te 
mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet
Familie Schuttert

IN GOEDE HANDEN
euromaster.nl

EUROMASTER ZORGT 
DAT TRANSPORT ALTIJD 
DOOR KAN GAAN

Euromaster houdt uw wagenpark in goede conditie 
zodat u altijd vooruit kan.

Met service die u, naast de scherpste condities, nóg meer 
voordeel oplevert. Bijvoorbeeld door u te helpen het 
aantal pechgevallen te verlagen, u 24/7 inzicht te geven 
in het wagenpark met voorspellende rapportages en door 
ervaren monteurs die het juiste onderhoud uitvoeren om 
uw rendement te verbeteren. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor úw wagen-
park? Neem contact met ons op: +31 (0)570 - 679 790. 

www.euromaster.nl/zakelijk

FESTIVALOPDEVECHT.NL

PROGRAMMA
DONDERDAG 24 AUGUSTUS Hollands Glorie Concert met Q Music afterparty
 Regionaal talent & grote namen & gezellige Hollandse hits. Flater Pretorkest, popkoor 

X-Cream, Lisa Mondeel, smartlappenkoor Met Hart en Smart, de grote Django Wagner 
en een spetterende afterparty met een Q Music DJ van het Foute Uur.

VRIJDAG 25 AUGUSTUS Jeugdmusical en Ondernemersbijeenkomst
 Workshops voor kinderen en een Bultje musical voor en door kinderen i.s.m. 

De Beerze Bulten musicalcast. ’s Middags een inspirerende ondernemers-
 bijeenkomst met gastspreker Bernard Wientjes en een gezellige netwerkborrel.

ZATERDAG 26 AUGUSTUS Watermarkt en Vecht Concert met afterparty
 Overdag informatieve Watermarkt. ‘s Avonds spectaculair concert met Matangi + 

verrassing, Vive Piaf!, The Simon & Garfunkel story, Niels Geusebroek en 
I’m a Soulman, een swingende show vol hits van o.a. Sam & Dave en Otis Redding. 
Als afsluiter onze beroemde afterparty!

*Online verkrijgbaar en zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden. 

MUZIEK
VERBINDT

TICKETS
V.A. € 5,-*

Sponsoren & partners:
Festival op de Vecht is mede mogelijk 
gemaakt door onze Hoofdsponsor 
Acon, Platina Sponsor Heuver 
Bandengroothandel, Gouden Sponsor 
Boeve Afbouw en vele anderen.
Weten wie zich nog meer aan ons 
heeft verbonden? Surf dan naar 
festivalopdevecht.nl.

Hoofdsponsor:

Met � gemaakt door BrandZuiver en GONH.
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CSI Ommen is gratis toegankelijk om-
dat het promoten van de paardensport 
één van de belangrijkste doelen is van 
de familie Schuttert. “Paardensport 
is nog altijd minder bekend bij het 
grote publiek dan bijvoorbeeld 
voetbal. Terwijl CSI Ommen 
wat betreft het spelersveld te 
vergelijken  is met een wed-
strijd waarbij spelers als 
Ronaldo en Messi in 
het veld staan.”

Naast top-
sport, afge-
wisseld met 
spectaculaire shows, is er 
ook verder van alles te 
beleven op het terrein. 
Zo is de Vechtdalstal dit-
maal van top tot teen 
gevuld met kunstenaars 
die niet alleen hun pro-
ducten tentoonstellen, maar 
ook live aan het werk zullen 
zijn. In de showpiste kan men 
kennis maken met onder an-
dere voltige-rijden, vrijheids-
dressuur en de kunst van het 
longeren. Kinderen kunnen 
zich vermaken in de kidspad-
dock en in het strodorp is het 
heerlijk kijken en kopen. Daar-
naast is er van alles te eten 
en drinken en swingen we op 
vrijdag- en zaterdagavond de 
pan uit tijdens de inmiddels be-
faamde feestavonden.

HENDRIK JAN SCHUTTERT

‘ Van drie naar vier sterren betekent 
nóg meer spektakel’

In acht jaar tijd is CSI Ommen uitge-
groeid van een regionaal concours naar 
een internationaal springevenement 
met maar liefst vier sterren. Dat be-
tekent dat er dit jaar nog meer sterke 
internationale ruiters aan de start ver-
wacht worden en er rondom het wed-
strijdterrein nog meer te zien en te 
beleven is voor de bezoekers.

Een ster erbij is best een grote stap, maar 
om mee te blijven doen op de interna-
tionale sportkalender moet je je blijven 
verbeteren, vindt Hendrik Jan Schuttert, 
die het concours samen met zijn ouders 
Jan en Marian organiseert. 

Om vier sterren te bereiken, eist de 
Hippische Wereldbond FEI niet alleen 
een perfecte accommodatie voorzien 
van een goede drainage zodat er onder 
elke weersomstandigheden gereden kan 
worden, een goed verlichte bak en een 
jurytoren, maar ook hindernissen van 
1.55 meter en een flink bedrag in de 
prijzenpot. Allemaal zaken die maken dat 
de grootste ruiters uit de wereldranglijst 
graag starten in Ommen.

“De datum waarop ons evenement dit 
jaar staat gepland, van 1 t/m 6 augus-
tus, is ten opzichte van de andere grote 
concoursen perfect. Dat staat eigenlijk 
garant voor topdeelname”, weet Hen-
drik Jan. “Deelnemers gebruiken ons 
concours om zich voor te bereiden op 
bijvoorbeeld het EK Springen dat eind 
augustus wordt gehouden en het WK 
voor jonge springpaarden in september.”
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Pieter Bruegelstraat 45

7731 SK  Ommen

T 0529  46 32 56

www.ennovy.nl

Bouw en Industrie

Bouw

Gereedschappen

Bevestigingsmaterialen

Hang- en sluitwerk

Klimmateriaal

Installatietechniek

Werkkleding

Industrie

Aandrijftechniek

Verspaningstechniek

Machines

PBM / Veiligheid

Onderhoudsproducten

Hijs- en Heftechniek

Galileistraat 7, 7701 SK Dedemsvaart  -   T (0523) 61 43 63  -   E info@schottert.com  -   I www.schottert.com

Specialisten voor 
bouw en industrie

Acht jaar was de ambassadeur van CSI 
Ommen toen hij lid werd van de Hei-
deruiters en daar kennismaakte met 
Jan Schuttert. Beiden fanatiek, klikte het 
direct tussen het tweetal. “We wilden  
allebei graag winnen, maar we waren 
geen concurrenten. Teamgeest, daar 
ging het om. Op de ponyclub reden we 
vaak wedstrijden in 8-tallen, waarbij een 
aantal van het team ook nog individueel 
moest dressuren en/of springen. Het to-
tale aantal punten werd dan bij elkaar 
opgeteld, dus als je won, dan won je sa-
men.”

Maurits en Jan waren van meet af aan 
echte springruiters. Geen hindernis was 
te hoog en geen barrage te snel. “We 
trainden bij manege Schwieters. Daar 
reed ik vanuit Hessum op mijn pony 
naartoe. Veertig minuten heen, dan een 
anderhalf uur training en vervolgens 
weer veertig minuten terug. Dat was 
heel normaal in die tijd”, herinnert hij 
zich. “Destijds had je veel samengestelde 
wedstrijden: dressuur, 
springen en cross. 
Dat deden 
we met 

een team van vier ruiters; Jan en Johan 
Schuttert, Willy van de Kamp en ik. We 
waren fanatiek en brachten het tot pro-
vinciaal kampioen en landelijk reserve 
kampioen. We waren vooral goed in de 
cross. Dat was uitdagend en je leerde er 
veel van.”

Toen ze ouder werden, bleven Mau-
rits en Jan samen rijden. “We gingen 
naar concoursen zoals het Gouden Ei 
in Barneveld en het Gouden Hert in 
Putten. Dan reed Jan met zijn paard in 
een varkensauto langs mijn huis, stap-
ten mijn paard en ik in, en dan gingen 
we. We vielen vaak samen in de prijzen. 
Zelf won ik tweemaal het Gouden Ei en 
eenmaal het Gouden Hert. Ik kan me 
ook nog herinneren dat ik in de finale 
van de Grote Prijs van Dronten won en 
Jos Lansink tweede werd. Ook Jan pres-
teerde goed in Barneveld en ontmoette 
daar bovendien zijn vrouw Marian. Dat 
waren mooie tijden.”

Rond hun dertigste stopten ze beiden 
met de paardensport doordat gezin, 
werk, voetbal en andere bezigheden 

ook de nodige aandacht vergden. 
“Ik ben niet gestopt met spor-
ten”, haast Maurits zich te zeggen. 

“Naast paardrijden, was 
voetbal ook altijd een 

passie en dat is het 
nog steeds. Ik heb 
net seizoen 48 ach-
ter de rug en heb 
net weer tien jaar 
getekend bij het v.v. 
Vilsteren 3”, zegt 
hij. “Het liefst zou ik 
beiden doen, maar 

De mooiste jeugdherinneringen bewaart Tweede Kamerlid Maurits von Martels aan Racekever, zijn eerste 
pony waarmee hij fanatiek concoursen bezocht. Samen met Jan Schuttert, die furore maakte met Ceasar en 
Fury. Het was in de tijd dat het binnen de paardensport nog ging om teamgeest. Samen presteren en vooral 
veel plezier maken.
 

AMBASSADEUR MET EEN WARM HART VOOR DE 
PAARDENSPORT

MAURITS VON MARTELS

WWW.KLEINJANOMMEN.NL

NIEUWBOUW - RENOVATIE - ONDERHOUD

voetbal is nu eenmaal gemakkelijker te 
combineren met de rest van mijn le-
ven. Paardrijden wil ik alleen als ik het 
goed kan doen. En met goed bedoel ik 
wedstrijden rijden en minimaal vijf, maar 
het liefst zeven dagen per week op mijn 
paard zitten.”

Toen Maurits gevraagd werd als ambas-
sadeur voor CSI Ommen hoefde hij dan 
ook niet lang na te denken. “Het is een 
geweldig evenement dat in acht jaar tijd 
enorm is gegroeid en een goede naam 
heeft opgebouwd bij zowel het publiek 
als de deelnemers. Wat ik ook mooi vind 
is dat het concours drijft op vrijwilligers 
uit de wijde regio. Dat ze dit jaar van 
drie naar vier sterren gaan is een gewel-
dige prestatie. Hierdoor trekken ze nog 
grotere en bekendere ruiters naar het 
Vechtdal en dat is natuurlijk fantastisch.”

Ambassadeurschap
Maurits von Martels is ambassadeur van CSI 
Ommen. Sinds maart 2017 is hij Tweede 
Kamerlid voor het CDA. Hij stond op plek 
44 op de kandidatenlijst, maar kwam met 
ruim 21.500 voorkeurstemmen in de Kamer. 
Zijn slogan was: ‘Méér boerenverstand in de 
Tweede Kamer’. 

Daarvoor was hij zeven jaar wethouder in de 
gemeente Dalfsen en was en is hij nog altijd 
melkveehouder. Maurits is woordvoerder op 
de volgende terreinen: spoor , glastuinbouw, 
gewasbescherming, biotechnologie, dier-
proeven, gastvrijheidseconomie, toerisme, 
milieu, externe veiligheid en biobrandstoffen. 

Als ambassadeur en fervent paardenliefhebber 
draagt hij CSI Ommen een warm hart toe.

ROOTH:
Hét adres voor

Party’s, Barbecues, 
Bedrijfsfeesten

Rooth Partyservice
& Rijdende Winkels

Kelvinstraat 17, 7701 BZ Dedemsvaart
Tel: 0523-612734

www.rooth.nl

ROOTH:
Hét adres voor

Party’s, Barbecues, 
Bedrijfsfeesten

Rooth Partyservice
& Rijdende Winkels

Kelvinstraat 17, 7701 BZ Dedemsvaart
Tel: 0523-612734

www.rooth.nl
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Ging het hem in zijn jonge jaren vooral om de knikkers, in de loop der 

tijd kreeg hij steeds meer plezier in het spel. Gerco Schröder geniet nu 

net zoveel van een jong paard dat een goede ronde rijdt op zijn eigen 

niveau dan van het winnen van grote prijzen. “Als ruiter ben je trainer 

van je paard. Je werkt samen naar een steeds hoger niveau, dat is het 

allermooiste aan de paardensport”, vindt de meervoudig kampioen 

springen.

GERCO SCHRÖDER

bepaalt. Als dat niet lukt, dan is het bijna 
onmogelijk om de tweede en derde nog 
goed te springen.”

Gerco heeft geen voorliefde of afkeer 
van bepaalde hindernissen. Wel heeft 
ieder paard zo zijn eigen talenten. “Bij 
een oxer moet een paard breed kunnen 
springen, bij een steilsprong moet je het 
meer van de reflexen hebben. De ene 
is beter in dit, de andere beter in dat. 
Het mooist is als ze allround zijn en alles 
kunnen springen”, zegt hij. “London is 
zo’n paard dat van alle markten thuis is. 
Dat maakt het werken met hem zo fijn. 
We zijn in de loop der jaren echt een 
combinatie geworden en voelen elkaar 
haarfijn aan. Juist dat contact met zo’n 
paard maakt de paardensport speciaal 
en anders dan welke andere sport ook.”

Vanaf zijn zevende is de Tubbergse 
Gerco Schröder actief binnnen de 
paardensport.  Aanvankelijk zat hij net zo 
lief op de tractor. “Mijn broers Ben en 
Wim haalden me over om één seizoen 
mee te doen met wedstrijden. Toen ik 
tijdens de kampioenschappen een beker 
won was ik verkocht en ben ik er nooit 
meer mee gestopt”, vertelt hij.

Hij bleek een talent. Niet alleen in de 
ring, maar ook, of misschien wel juist 
daarbuiten, in het opleiden van jonge 
paarden. Bij het uitzoeken van jonge 
paarden, gaat Gerco vooral af op gevoel. 
“Ik kijk naar de reflexen en het vermogen 
van een paard, maar ook naar zijn inzicht 
en mentaliteit. Een goed sportpaard 
moet van alles precies de juiste dosis 
hebben”, weet hij. “Als trainer van een 
paard is het vervolgens aan jou om hem 

goed te gaan ontwikkelen. Daar bestaat 
geen kant-en-klaar recept voor. Het 
belangrijkste is misschien nog wel dat je 
jonge paarden niet moet overvragen. Je 
moet er niet vanuit gaan dat een 4-jarige 
al minimaal dit of dat moet kunnen. Ieder 
paard is anders. Als trainer ga ik constant 
af op mijn gevoel.”

Hoewel hij een echte springruiter is, 
traint Gerco meer in het dressuren 
dan het springen. “Dressuren is het 
gymnastiseren van je paard. Met dressuur 
leer je je paard mooi in balans te lopen 
en train je de spieren, zodat de kans op 
overbelasting van gewrichten, pezen of 
banden zo klein mogelijk wordt. Als een 
paard een tijdje geen springwedstrijden 
doet, dan spring ik er thuis weleens mee, 
maar als hij in een wedstrijdschema zit 
en dus regelmatig springt, dan doe ik 

dat thuis niet en rij ik dan vooral veel 
dressuur. Ook dat is bij ieder paard dus 
weer anders.”

Hoewel de meeste paarden van nature 
kunnen springen, gaat er heel wat 
aan vooraf voordat een dier mee kan 
doen op wereldniveau. Naarmate het 
paard zich ontwikkelt, doorloopt hij de 
klassen B, L, M en de Z. “In elke klasse 
spring je wat hoger en wat breder”, legt 
Gerco uit. “Zo springen jonge paarden 
bijvoorbeeld in het begin alleen over 
een enkele hindernis en begin je pas 
later met een dubbelsprong. Beheersen 
ze dat goed, dan zit je inmiddels al 
in de M en kun je beginnen met de 
driesprong; drie hindernissen kort achter 
elkaar. De driesprong is niet gemakkelijk. 
Het is daarbij heel belangrijk dat je de 
afsprong voor de eerste hindernis goed 

HART VOOR DE SPORT
De gebroeders Schröder hebben vanaf 
de eerste editie meegereden op CSI 
OMMEN en zullen ook dit jaar weer 
acte de presence geven. “Het is een 
heel mooi concours, georganiseerd 
door paardenmensen met hart voor 
de sport. Dat straalt in alles door”, vindt 
Gerco Schröder. “Het is allemaal tot in 
de puntjes geregeld, met veel aandacht 
en ruimte voor de paarden. Wat ik ook 
goed vindt, daar zit de familie Schuttert 
net zo in als wijzelf, is dat zij de paar-
densport ook bij het grote publiek pro-
beren te promoten. Naast de wedstrij-
den zijn er shows om mensen te laten 
zien wat er allemaal nog meer mogelijk 
is in de paardensport. Wij komen altijd 
heel erg graag naar Ommen.”
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Een concours met vier sterren is topsport. Dus worden de vierbenige topsporters tijdens 
CSI Ommen zoveel mogelijk in de watten gelegd. Het mooiste stro, het beste hooi en vol-
doende ruimte om buiten de wedstrijdpiste lekker te kunnen trainen. Stalmeester Sarah 
de Recht zwaait tijdens het concours met de scepter in de stallen en op het achterterrein 
en zorgt dat daar niemand iets te kort komt.

SARAH DE RECHT

Op haar zestiende meldde Sarah de Recht zich aan 
als vrijwilliger van EQ International, een hippisch pro-
jectbureau dat veel grote paardensportevenemen-
ten organiseert. Toen daar na een aantal jaren de 
functie van stalmeester vrij kwam solliciteerde ze en 
kreeg de baan. Inmiddels afgestudeerd en werkzaam 
in het bankwezen, besteedt ze nog steeds een groot 
deel van haar vrije tijd aan haar werk als stalmeester 
op concoursen. 

“Als stalmeester ben je het eerste aanspreekpunt 
voor ruiters en grooms”, vertelt ze. “Voordat het 
concours begint zorg je ervoor dat alles goed ge-
regeld is en dat er voldoende hooi, stro en zaagsel 
is. Vaak kom ik ergens en dan moet ik van alles zelf 
organiseren en opbouwen, maar bij CSI Ommen is 
dat allemaal top geregeld. Dat komt denk ik doordat 
Hendrik Jan en Frank zelf ook veel concoursen rijden. 
Daardoor weten ze wat prettig is voor de ruiters en 
hun paarden.”

Tijdens een concours maakt Sarah lange dagen. “De 
stallen worden dag en nacht bewaakt. Ieder uur 
wordt er een ronde gemaakt langs de paarden om te 
zien of alles nog in orde is. Mijn dag begint om zeven 
uur, dan loop ik de laatste ronde met de nachtwacht 
mee en hoor ik of er ’s nachts nog iets bijzonders is 
gebeurd”, vertelt ze. “Als er echt iets aan de hand is, 
dan belt de nachtwacht de ruiter, zijn groom, de die-
renarts, de organisatie en mij, maar dat komt gelukkig 
niet vaak voor.”

Na die eerste ronde begint de stal vol te lopen met 
grooms die hun paarden gaan voeren. Daarna begint 
Sarah’s werk dat bestaat uit het controleren of er ge-
noeg hooi en stro is, en of er containers geleegd en 
de mesthoop opgedrukt moet worden. Ook zorgt 
ze ervoor dat de ingang van de gaststallen steeds 
wordt bewaakt, zodat er geen mensen op stal ko-
men die daar niet horen. “De rest van de dag wordt 
gevuld met het beantwoorden van de meest uiteen-
lopende vragen, het uitvoeren van kleine reparaties 
en de bevoorrading. Ik stop pas rond een uur of elf ’s 
avonds, maar dat vind ik niet erg, want het is heel ge-
zellig op stal. Het seizoen van de outdoorconcoursen 
loopt ongeveer van april tot september. De ruiters, 
grooms en hun paarden vormen een soort rond-
reizend circus dat alle concoursen afreist. Daardoor 
leer je elkaar goed kennen en maak je soms ook 
echte vrienden. Dus tussen de bedrijven door valt er 
altijd wel wat te kletsen.”

Hoewel Sarah in haar dagelijkse leven een fulltime 
baan heeft, draait ze nog altijd zo’n zes concoursen 
per jaar. “Het is gewoon hartstikke leuk werk. Een 
concours is een stressvolle situatie voor paarden, 
ook als ze al wat ouder zijn en veel ervaring hebben. 
Ze moeten steeds presteren, staan in een andere stal 
en krijgen ander hooi dan thuis. Het is daarom be-
langrijk om ze met de grootste zorg te omringen. Ik 
vind het fijn om daaraan mijn steentje bij te dragen.”

Balkerweg 24, 7731 RZ  Ommen
Tel. (0529) 453708, Fax (0529) 451595
info@jurriebaas.nl, www.jurriebaas.nl

Tuincentrum Jurrie Baas
Balkerweg 24
7731 RZ  Ommen
Tel. (0529) 453708
Fax (0529) 451595
info@jurriebaas.nl
www.jurriebaas.nl

Tuincentrum Jurrie Baas
Balkerweg 24
7731 RZ  Ommen
Tel. (0529) 453708
Fax (0529) 451595
info@jurriebaas.nl
www.jurriebaas.nl

‘ Paarden zijn topsporters  
die met de grootst mogelijke zorg worden omringd’

Sarah
11
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Ontsnappende boeven, politiehonden en kogels die om je oren fluiten. In 

de show van het Surprise Team uit Putten gaat het er hard aan toe en er 

worden risico’s genomen. Maar wel op een verantwoorde manier, want 

veiligheid gaat ook bij dit spectaculaire team voor alles.

Het Surprise Team bestaat uit drie 
vierspannen met een zeer enthousiaste 
bemanning, die puur uit hobby en liefde 
voor de paardensport deze show al 25 
jaar lang opvoert. “Als jongetje kreeg ik 
van mijn vader een Shetlander en op dat 
moment werd mijn liefde voor paarden 
geboren”, vertelt Aart van de Kamp. 
“Na eerst een aantal jaren actief te zijn 
geweest in het zadel, ben ik overgestapt 
op het mennen, waaraan ik zowel op 
wedstrijdniveau als binnen het Surprise 
Team nog altijd heel veel plezier beleef.”

In zijn dertigjarige mencarrière veroverde 
Aart maar liefst elf maal de nationale titel 
en presteerde hij ook zeer goed in het 
buitenland. De mooiste herinneringen 
bewaart hij aan Engeland, waar hij twaalf 
maal deelnam aan het Windsor Mennen. 
“Ik was de eerste Nederlander die in 
Windsor een prijs kreeg van de Koningin 

van Engeland. Daar heb ik laten zien dat 
Shetlanders echt wel wat kunnen.”

Het Surprise Team ontstond na een 
spontaan optreden in de Surprise Show 
van Henny Huisman. Dat beviel zo goed, 
dat Aart en zijn kameraden besloten om 
zich meer te richten op shows. Inmiddels 
is het Surprise Team al 25 jaar actief en 
nog altijd onverminderd populair. “We 
treden al jaren lang om de vier, vijf jaar 
op bij dezelfde concoursen, maar het 
publiek vindt ons nog altijd leuk. Dat 
verwondert ons soms wel een beetje”, 
bekent de menner. “We hebben er in 
de loop der tijd ook wel wat nummers 
naast bedacht, maar onze hoofdact blijft 
de Overval Show. Die is nog altijd top.”

De show is een combinatie van het 
komische, het spannende en het snelle. 
Er moeten boeven worden gevangen, 

er wordt geschoten en een politiehond 
haalt adembenemende toeren uit. “We 
zijn inmiddels bezig met onze vierde 
hond. Ook onze vierspannen zijn al 
een keer verjongd. Omdat we zelf ook 
een dagje ouder worden, doen onze 
zoons inmiddels ook mee. Met ons 
allen vormen we samen nog altijd een 
fantastisch team.”

Hoe dat kan? Dat is volgens Aart niet zo 
moeilijk. “We trainen vijf, zes keer in de 
week, dus onze pony’s zijn in topconditie. 
Elke show wordt vooraf goed gebriefd 
en na afloop geëvalueerd. En als er 
eentje een blunder heeft gemaakt of 
iemand iets niet goed deed, dan ben 
ik echt niet de gemakkelijkste. Maar we 
praten het direct uit en daarna drinken 
we samen een biertje. Ik denk dat we 
het daardoor zolang goed hebben 
gehouden met elkaar.”

SUPRISE TEAM
 ZONDAG 6 AUGUSTUS

  AANVANG 14.00 UUR 
  Gratis entree

VOORLOPIGE TIJDSINDELING.

19.30 uur  Opening

19.35 uur Tuigpaarden, limietklasse

19.55 uur Friese paarden, limietklasse

20.15 uur Show hackney

20.50 uur Friese paarden, open klasse

21.00 uur Pauze

21.15 uur  Show diverse aanspanningen Friese 

paarden/tuigpaarden/hackney.

21.40 uur Tweespannen Friese paarden

22.00 uur  Show Friese dekhengsten, aan de 

lange lijn en dressuur.

22.10 uur Mennen vaardigheid. 

   

SHOWAVOND
 WOENSDAG 2 AUGUSTUS
  Gratis entree

12 13
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Met stoere leren banken, stoelen 
van koeienhuid, mooie houten 
tafels en een breed assortiment 
aan sfeervolle accessoires is 
Meubelgalerie Palau een graag 
geziene gast in het strodorp van 
CSI Ommen. En dat is wederzijds. 
Volgens eigenaar Jan Wind maken 
het evenement én haar gasten het 
de moeite waard om ieder jaar 
opnieuw een stand te bemannen 
in het strodorp.

De collectie van Palau is eigentijds, 
authentiek, stoer en ook nog eens 
betaalbaar. Maar het meest kenmerkt 
de meubelgalerie zich misschien nog wel 
vanwege de service. Twijfelen klanten 
over een kleur van een kleed, de vorm 
van een lamp of de grootte van een 

0529 - 451 724
OMMENTAXI STEEN

sauna
& beauty
ommen

Stationsweg 29
7731 AX Ommen
T  0529 45 19 45

info@sauna-beautyommen.nl

heerlijk ontspannen

Voorbrug 1
7731 BB Ommen
T 0529 463958

info@vechtdalfood.nl

CATERING
HOME COOKING

KOOKCLINICS 
PARTY&SERVICE

www.vechtdalfood.nl www.sauna-beautyommen.nl

Natuurlijk staat de paardensport voorop tijdens CSI Ommen. Maar ook 
voor mensen die minder met paarden hebben, is er genoeg te doen. 
Zoals bijvoorbeeld in het geheel vernieuwde strodorp, dat dit jaar uit 
meer dan alleen winkeltjes bestaat.

Net als vorig jaar ligt het strodorp aan de linkerkant van de Vechtdalstal. Naast 
paardensportartikelen, kleding en lifestyle-artikelen, is het strodorp dit seizoen ook 
dé plek om even lekker te relaxen of bij te kletsen met vrienden en bekenden. De 
stands zijn gegroepeerd om een grote lounge-spot, waar cocktails en lekkere hapjes 
verkrijgbaar zijn. Op vrijdag en zaterdag kan men hier genieten van live-muziek en 
de wedstrijden zijn te volgen via een groot beeldscherm, terwijl de kinderen zich 
vermaken in de kidspaddock die ook onderdeel uitmaakt van het strodorp.

tafel? Wonen ze in het Vechtdal, dan is 
het mogelijk om de stukken op zicht mee 
te nemen om even te kijken of het past 
in eigen huis. “Niet is vervelender dan 
iets kopen wat er in de winkel geweldig 
uitziet, maar in huis nergens naar lijkt. Dat 
wil ik zelf niet, dus ik kan me voorstellen 
dat mijn klanten dat ook niet willen”, 
zegt de Ommer ondernemers. “Daarom 
bied ik deze service voor klanten die 
hier in de buurt wonen.”

Winkelen bij Palau is een beetje te 
vergelijken met schatzoeken. Iedere 
week wordt de collectie aangevuld met 
de laatste trends in de zo typerende 
Palau-stijl. Daardoor blijft het leuk om 
de winkel regelmatig binnen te stappen. 
“Elke maandag bezoek ik leveranciers en 
beurzen en ik kom eigenlijk nooit thuis 
zonder aanvullingen op mijn assortiment. 
Ik streef daarbij naar trendy en betaalbaar. 

Want mooi hoeft echt niet altijd duur te 
zijn en omdat ik wekelijks aanvul, kunnen 
mensen de meeste stukken direct mee 
naar huis nemen.”

Nieuwste van het nieuwste zijn de 
rugzakken, shoppers en laptoptassen van 
koeienhuid in combinatie met stoer leer. 
Die zullen zeker te zien in zijn stand in 
het strodorp. Wat hij verder meeneemt 
is nog een verrassing. “Het wordt in 
elk geval een dwarsdoorsnede van de 
winkelcollectie, zodat mensen een goed 
beeld krijgen van wat er te koop is.”

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
Neem alvast een kijkje op:
www.facebook.com/PALAU-Meubelgalerie 
of kom tussen 1 en 6 augustus naar het 
strodorp op CSI Ommen.
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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

Publiekscatering
Toiletten
Losrijpiste
Stallen
Binnen rijhal
Entree vrachtwagens int.
Wasplaats paarden
Restaurant
Vechtdalstal

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Parkeren vrachtauto’s
Parkeren bezoekers
Schuil- en schaduwstal
Jurytoren
Showpiste
EHBO
Feesttent
Lounge terras

Adres:
Ondersloot 1
7737 PD Stegeren / Ommen-Noord
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 homogene varkensdrijfmest 
 rundveedrijfmest 
 rosémest 
 NK PLUS méér stikstof méér kali 

 

Gerhard Dunning Jan Everts   Aline Zinger  Logimest BV 
06 - 20 73 97 47   06 - 10 05 70 07  06 - 51 31 89 64  0575 -  55 38 43 

Logimest BV • Fabriekswijk 9 • 7782 PW DE KRIM • www.logimest.nl 

De juiste kennis
van echte
vakmensen

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

Zwolle
Campherbeeklaan 1
8024 BR Zwolle
Tel. (038) 4531575

Nijverdal
Godfried 
Bomansstraat 5-7
7442 TH Nijverdal
Tel. (0548) 655447

Officieel dealer van:

Bezoek

onze nieuwe

webshop op

www.takman.nl

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

VRIJWILLIGER HETTY VAN DER LINDE

Voor al uw incasso’s

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

www.smitenlegebeke.nl

‘ Wie hard werkt, 
moet goed eten’
Ze heeft niets met de paardensport. Toch is Hetty 
van der Linde vrijwilligster van het eerste uur. 
Samen met haar collega’s zorgt de Balkbrugse 
ervoor dat er voor de ruim honderd vrijwilligers die 
ervoor zorgen dat CSI Ommen op rolletjes loopt, 
altijd koffie, thee, fris en andere versnaperingen 
klaar staan. 

“Toen de manege van de KNHS in Ermelo werd verbouwd, 
werden hun jaarlijkse verrichtingsonderzoeken van hengsten 
acht keer op de Driehoekhoeve gehouden”, vertelt Hetty. 
“Marian Schuttert vroeg me toen om te helpen met de 
catering en dat vond ik erg leuk om te doen. Toen CSI 
Ommen groter werd, heb ik me aangemeld als vrijwilliger 
voor de catering en dat doe ik nu alweer een aantal jaren 
met veel plezier. We houden er zelfs rekening mee bij het 
plannen van onze vakantie.”

Het cateren van zo’n grote groep mensen is een hele klus, 
daarom gaan de dames gestructureerd te werk. “We werken 
in twee ploegen, zodat er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
voldoende te eten en te drinken is. We zorgen ervoor dat 
er altijd voldoende koffie en thee is en er drinken koud staat. 
Ook zorgen we voor vers fruit. Verder smeren we dagelijks 

U wilt nog even een wedstrijd 
zien, lekker shoppen op de Goods 
& Foods Fair of iets drinken in het 
concourscafé, maar de kinderen 
willen naar huis? Geen probleem! 
Op vrijdag, zaterdag en zondag is 
er in de Kids Paddock van alles te 
doen voor actieve kids. 

Er is een tekentent, een mega zandbak 
en een springkussen en op zaterdag 
en zondag kan uw kroost zich laten 
opmaken door een professionele 
schminkster. Speciaal voor de kleine 
dierenliefhebbers komt Kinderboerderij 
Ommen zaterdag en zondag met een 
heleboel dieren die naar hartenlust 
geaaid en geknuffeld mogen worden.

Kinderen die er stiekem van dromen om 
zelf ooit op een pony te rijden, kunnen 
op zondag hun hart ophalen. Want 
vanaf 12:00 uur zijn er gratis ponyritjes, 
aangeboden door Stal Hollak. 

honderden broodjes en krentenbollen, want wie hard werkt, 
moet goed eten”, vindt ze. “De meeste vrijwilligers komen 
naar de manege om te eten, maar de parkeerwachten 
kunnen niet weg. Daarom lopen we een paar maal per dag 
met koffie bij hen langs. Hun lunch pakken we ’s ochtends in 
koelboxen, dan kunnen ze eten wanneer dat hen het beste 
uitkomt.”

Inmiddels weet Hetty ook een mooie wedstrijd wel te 
waarderen. “Het zijn prachtige dieren, ik vind ze altijd een 
beetje ontzagwekkend. Het lokt me niet aan om er zelf op te 
gaan zitten, maar ik vind het wel heel mooi om een wedstrijd 
te bekijken. Wat dat betreft hebben we als cateringteam een 
heel mooi plekje, want door de glazen deuren in de keuken 
hebben we precies het zicht op de wedstrijdpiste.”
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Sensationeel en spannend. Dat was heel kort sa-
mengevat het Knock Out springen dat vorig jaar 
werd geïntroduceerd bij CSI Ommen. Een strijd 
waarin telkens twee ruiters letterlijk tegen elkaar 
streden in twee identieke parcoursen om de snel-
ste tijd. Na een spannende strijd, waarbij het pu-
bliek de deelnemers vurig aanmoedigde kwam de 
Wierdense amazone Kirsten Rikkert als winnares 
uit de strijd.

Het was niet de eerste keer dat de amazone meereed met 
een Knock Out wedstrijd, dus ze wist wat haar te wachten 
stond. “Het is echt sensatie en onderling heel gezellig. Het is 
meer een spel, dan een echte wedstrijd, maar niemand houdt 
natuurlijk van verliezen, dus is het echt spannend.”

De Amerikaanse springruiter Lucas Porter ein-
digde als tweede, op de voet gevolgd door 
Frank Schuttert en de Brit James Billington 
die beiden op de derde plek eindigden. 
“Balen dat ik verloren heb”, bekent 
Ommenaar Frank Schuttert. “Maar 
ik ben wel trots op dit paard van 
Jack Broek. Het was voor 
hem de eerste keer dat 
hij meereed in zo’n grote 
wedstrijd met zoveel pu-
bliek en hij heeft als enige 
geen balkje gehad, dus dat 
is top.”

Wegens succes wordt het 
Knock Out springen dit jaar 
geprolongeerd. Hoeveel rui-
ters er mee zullen doen is 
op dit moment nog niet be-
kend, maar Frank Schuttert 
hoopt op een paar ster-
ke tegenstanders om 
zijn krachten mee te 
meten. “Normaal ge-
sproken rijden we vooral 
‘serieuze’ wedstrijden. 
Een showrubriek als 
Knock Out springen is 
een mooie en sensati-
onele afwisseling.”

Met zijn flamboyante pakken, compleet met stropdas, pochet en hoed, 
ziet ringmeester Ge Tijhof er immer uit om door een ringetje te halen. 
Datzelfde verwacht hij ook van de deelnemende ruiters en van de wed-
strijdring. Want de paardensport bestaat volgens hem niet alleen uit 
presteren, maar ook uit presentatie. Correct geklede ruiters die hun 
tour rijden door een vlekkeloze piste maken de wedstrijd af.

GE TIJHOF

Al meer dan 40 jaar fungeert Ge Tijhof 
als ringmeester tijdens grote concoursen 
zoals Jumping Amsterdam, Indoor 
Gelderland en CSI Geesteren. Ook bij 
CSI Ommen is hij vanaf het eerste uur 
verantwoordelijk voor de uitstraling van 
het geheel. “Ik streef ernaar dat alles 
netjes en strak is. Dat geeft een wedstrijd 
voor het publiek net dat beetje extra”, 
vindt hij. “De bak moet er keurig uitzien. 
Netjes aangeharkt, geen balkje scheef 
en nergens een spoor van mest. Verder 
wil ik hebben dat de ruiters in net tenue 
lopen. Rijlaarzen aan, jasje over de arm 
en niet met koffie of friet rondlopen bij 
de ring. Daar spreek ik ze ook op aan.”

Naast uiterlijkheden is Ge ook 
verantwoordelijk voor het verloop van 
de wedstrijd. Zeker bij rubrieken met 
veel deelnemers is het volgens hem 
zaak om geen vertraging op te lopen. 
“Als er zeventig ruiters meedoen met 
een rubriek en die lopen allemaal een 
minuutje of twee uit, dan loopt het hele 
concours in de soep. Bovendien is dat 
ook niet leuk voor het publiek, want 
dan duurt het allemaal veel te lang.” 
Vanuit zijn post tussen de inrijbak en de 

wedstrijdpiste zorgt hij er daarom voor 
dat iedere ruiter op de juiste tijd start. 
“Dat is een wedstrijd die ik met mezelf 
hou. Ik wil dat elke ronde binnen de tijd 
eindigt. Ik zorg er daarom voor dat er 
altijd twee ruiters in de ring zijn. Eentje 
die rijdt en eentje die stapt. Zodra de 
nummer 1 het parcours gereden heeft, 
kan nummer 2 starten. Het was vroeger 
een hele strijd om dat voor elkaar te 
krijgen, maar gelukkig waren er een 
aantal grote ruiters die dat erdoor 
hebben gekregen bij de KNHS. Voor de 
grote concoursen is dat vooral prettig 
vanwege de gestroomlijnde doorloop, 
maar voor de ponywedstrijden is het 
ook interessant. Want kinderen vinden 
het vaak fijn als er nog een andere pony 
in de ring rijdt. Daar krijgen ze meer 
vertrouwen van.”

Inmiddels de zeventig gepasseerd, draait 
Ge nog altijd zo’n twaalf concoursen 
per jaar. Van stoppen wil hij nog niet 
weten, want hij doet het met veel 
plezier. “Rijk in euro’s word je er niet van, 
maar de ervaringen die je opdoet zijn 
onbetaalbaar. Ik heb goede contacten 
met de ruiters en werk heel fijn samen 

met speaker Bert de Ruiter en de 
parcourbouwers. Ook kom ik door 
dit werk regelmatig in contact met 
mensen van koninklijke bloede. Zoals 
bijvoorbeeld prinses Märtha Louise van 
Noorwegen, die om mee te rijden in 
Nederland lid moest worden van een 
Nederlandse club. Ik maakte haar lid 
van de Esruiters in Wierden en haar 
huisadres was ons adres. Een fantastisch 
leuk mens, die nog altijd regelmatig 
meedoet met Nederlandse wedstrijden. 
Ook prinses Haya van Jordanie, die veel 
omgaat met ruiter Ludger Beerbaum ken 
ik inmiddels persoonlijk. En op Jumping 
Amsterdam zat ik vlak naast onze koning 
en koningin. Dat zijn toch mooie dingen.”

CSI Ommen is volgens Ge Tijhof één van 
‘s Neerlands best opgezette concoursen. 
“Bij de familie Schuttert hebben ze het 
super voor elkaar. Het terrein is prachtig 
en naast de wedstrijden zijn er tal van 
shows. Ook hebben ze mooie sponsoren 
met grote prijzen. CSI Ommen is voor 
mij een plezier om te doen en ook nog 
dicht bij huis. Dus wat wil je nog meer.”

Het is inmiddels al bijna traditie geworden. De 
Puissance. Een bloedstollende wedstrijd waarin 
paard en ruiter een parcours afleggen met zeer 
hoge hindernissen, waarbij de laatste een muur 
is die bij elke ronde hoger wordt. Op vrijdag 4 
augustus is het weer zover. Maar wat is Puis-
sance nu precies?

Een Puissance parcours bestaat in de eerste ronde uit 
vier tot zes enkelvoudige hindernissen waarvan één en-
kelvoudige hindernis en één muur. De hoogte van de 
muur kan begint op 1.70 m Lukt het meerdere ruiters 
om het parcours foutloos af te leggen dan volgt een 
barrage. De barrage bestaat uit twee hindernissen; een 
breedtespong en een muur die steeds verder wordt ver-
hoogd. Het wereldrecord puissance springen staat op 
naam van de bekende Duitse ruiter Franke Sloothaak. Hij 
kwam in 1991 in het Belgische Chaudfontaine met zijn 
paard Optiebeurs Golo over een sprong van 2.40 meter. 
Het Ommer record ligt op 2.17 meter. Wordt dat record 
dit jaar gebroken? Kom, kijk en beleef het mee!

KNOCK OUT SPRINGEN
 ZATERDAG 5 AUGUSTUS

  AANVANG 20.30 UUR 
  Het Vechtdal strijdt tegen de rest van de we-

reld. Twee super spannende springrubrieken 
waarin topsnelheid de hoofdmoot is.

 Tribune kaartje € 5,- 

PUISSANCE SPRINGEN
 VRIJDAG 4 AUGUSTUS 
  AANVANG 20.30 UUR 
 Toegang gratis. 

 Tribune kaartje € 5,- 
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m e t  c o v e r b a n d

€

Z A . 5  A U G U S T U S  2 0 1 7  

T H E  R I C H  A N D  F A M O U S

&  T O R O N T O  D R I V E  I N  S H O W

F E E S T A V O N D  
@  C S I  O M M E N

 

Gudo Nijhof
mobiel

06-15098240

Is uw
salarisverwerking in 

goede handen?
neem contact met ons

op voor een check

 

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 een bedrijf dat zich bezig 
houdt met de verkoop en reparatie van landbouw voer- 
en werktuigen en tuin- en park machines. 
 
Wij bieden u in zowel Broekland als Lemele een compleet 
assortiment aan producten en diensten op beide 
gebieden.  
Bent u op zoek naar een nieuwe of gebruikte machine? 
Onze medewerkers adviseren u graag over de machines 
die het beste passen bij uw specifieke situatie.  
 

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

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

Prinses Julianastraat 21 - Ommen
0529 - 43 44 38

info@bouwbureaujansman.nl
www.bouwbureaujansman.nl

m e t  c o v e r b a n d

€

Z A . 5  A U G U S T U S  2 0 1 7  

T H E  R I C H  A N D  F A M O U S

&  T O R O N T O  D R I V E  I N  S H O W

F E E S T A V O N D  
@  C S I  O M M E N
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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

BLUE INDUSTRY

UPDATE JE 
WARM-WEER-
GARDEROBE 

MET OPVALLENDE 
PRINTS EN ITEMS 

VAN OA.
SUPERDRY!

Superdry verkrijgbaar in Ommen - Hardenberg en online: Hoogeveenmode.nl

HOOGEVEENMODE.NL
FB: modehoogeveen

VARSENERSTRAAT 1  
OMMEN

BOUWHANDEL.most.nl

Compleet!
voor prof én doe-het-zelf

0523-68 78 70 - tentenverhuur@most.nl

 

  

 

 

Wij verkopen o.a. de volgende merken: 

Cambio  
McGregor  
Claudia Sträter 
Oui 
 
Kerkplein 11 – 7731 CS – Ommen – 0529-455501 
Openingstijden ma. 13.30 – 17.00 di t/m za 10.00 -17.00 
 
 

Jan Schuttert
Show director, Verantwoorde-
lijk 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, contactpersoon 
standhouders, verantwoorde-
lijk voor 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, pu-
bliek ,ruiters, vrijwilligers, standhouders en 
sponsoren genieten van CSI Ommen”

Hendrik Jan Schuttert
Het organiseren en begelei-
den van het sport programma, 
sponsorwerving, communicatie 
met sponsoren.

“Dit jaar heeft CSI Ommen voor 
het eerst een vier sterrenstatus. Topruiters 
over de hele wereld weten ons concours 

inmiddels te vinden. Ik vind het geweldig 
dat we blijven groeien en het publiek ons 
enthousiasme deelt.””

 
Willemijn Jansen
Adverteerders werven 
voor in het magazine, 
organisatie feestavond, 
verspreiden van het ma-
gazine en posters van 

CSI Ommen, uitnodigen en ontvangen 
van klanten van Handelshuis Schuttert in 
de VIP, begeleiding en organisatie van le-
zingen en presentaties in de Vechtdalstal. 
 
“ Het mooiste onderdeel van CSI Ommen 
is voor mij het Knock Out springen op za-
terdagavond. De onderlinge strijd, de wil 
om te winnen en de geweldige muziek 
hier bij maakt dit onderdeel zo spannend. 
Daarnaast kijk ik ook weer uit naar de 
feestavond“  

Marieke de Groot
Beheren website en soci-
al media, persvoorlichter 
tijdens het concours.

“Dit jaar ben je tijdens CSI 
Ommen welkom op de ‘Goods & Foods 

fair’. Je kunt hier shoppen en de acts in 
de Showpiste volgen. Daarnaast is er een 
loungeclub waar je onder het genot van 
cocktails en hapjes van het restaurant en 
de foodtrucks, via een groot scherm de 
sport kunt volgen. Dit jaar wordt dit - met 
het zonnetje erbij - mijn favoriete plek!”

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 ver-
antwoordelijk voor het terrein, de pistes en 
het licht. Tijdens het evenement ben ik hier-
voor 24 uur per dag het aanspreekpunt” 

Erna Ekkelkamp
Schrijven teksten voor 
magazine CSI Om-
men, het organiseren de 
Vechtdalstal en de Show-
piste, persvoorlichter tij-

dens het concours.

“Mooi dat er naast de springwedstrijden 
ook aandacht wordt besteed aan andere 
vormen van paardensport. Dit zal te zien 
zijn in de showpiste. Samen met het stro-
dorp en de Vechtdalstal, maakt dit CSI Om-
men tot een breed evenement waar voor 
iedereen iets te beleven valt”

Regelmatig live 
muziek en DJ’s

-
Alle Formule 1 
wedstrijden live

 - 
Fox eredivisie 

live voetbal

Brugstraat 27 Ommen
www.facebook.com/herbergommen

De Herberg
Café biljart

Autobedrijf Jansen in Balkbrug is een echt familie-
bedrijf dat specialist is in Mercedes Benz. De broers, 
Dick en Hans Jansen zijn de trotse eigenaren en zijn 
opgegroeid met het merk Mercedes Benz. Ze ken-
nen dan ook alle ins en outs van dit type auto.

Autobedrijf Jansen is een modern autobedrijf voor verkoop en 
reparatie. “We hebben standaard een mooie voorraad  jonge 
occasions staan”, vertelt Dick. “Maar ook als de klant specifieke 
wensen heeft gaan we gaan we graag voor hem op zoek om 
een passende auto of bedrijfsauto aan te kunnen bieden.”

Het bedrijf heeft oog voor innovatieve ontwikkelingen. Zo 
werd er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om de beno-
digde vakkennis op peil te houden. “Enkele jaren geleden on-

derging de werkplaats een metamorfose”, vertelt Hans. “Deze 
werd compleet vernieuwd met zes bruggen en bevat alle he-
dendaagse technieken.”

Autobedrijf Jansen verzorgt al jarenlang met veel ple-
zier de auto’s op het concours terrein, maar gaat dit 
jaar een stapje verder gaan door onze bussen in te 
zetten als shuttle bussen. “Wij organiseren een shuttle-
service voor ruiters/eigenaren tussen CSI Ommen en 
hotels in het Vechtdal”, zegt Hans. “De ruiters / eige-
naren worden ’s morgens naar het Concours gebracht 
en ’s avonds weer teruggebracht naar hun overnach-
tingsadres. We hopen op deze manier een service te 
bieden om dit prachtige evenement te ondersteunen 
in onze regio.”

JANSEN EN MERCEDES, EEN BEGRIP IN DE REGIO
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Spring in onze wereld
van het wonen!

DOE NU DE GRATIS  
ZOMERCHECK!

APELDOORN | APELDOORN TRUCK | ASSEN | DEN HAM  

DOETINCHEM | EMMEN | ENSCHEDE | GRONINGEN | HARDENBERG 

HOOGEVEEN | MEPPEL | NIJVERDAL | VEENDAM

T 088 44 666 00    WWW.PROFILE-HEUVER.NL

Maandagochtend, acht uur. De lucht is blauw en de 

zon schijnt. Hans Horn staat naast de stallen met 

zijn bus en zet zijn apparatuur klaar voor gebruik. Ie-

dere maandag komt hij naar de Driehoekhoeve om 

paarden te bekappen en te beslaan. Hij heeft zo’n 40 

paarden onder zijn hoede, die iedere zes weken weer 

klaar worden gemaakt voor de start. 

Hans is hoefsmid, maar kijkt verder dan de hoeven. Een soort 
orthopeed, maar dan voor paarden. “De benen zijn onderdeel 
van een topsporter als geheel, maar bij paarden spelen ze wel 
een heel belangrijke rol”, zegt hij. “No feet, no horse, zeg ik al-
tijd. Als een paard zijn voeten niet goed recht op de grond kan 
zetten, kan dat voor problemen zorgen in zijn hele lichaam.”

Dat is ook de mening van zijn collega Frank Emaus, die een wat 
kleiner aantal paarden op de Driehoekhoeve onder zijn hoede 
heeft. “Lange tenen, hoge hielen en asymmetrische hoeven 
kunnen ervoor zorgen dat een paard uit balans raakt”, weet hij. 
“Struikelen, schuivende zadels, rug- en nekpijn, peesproblemen 
en tal van andere vage klachten kunnen een relatie hebben 
tot de stand en de balans van de hoeven. Tijdig bekappen en 
beslaan is daarom van groot belang.”

Beide hoefsmeden houden daarom een tijd van zes weken 
aan. “Een paardenhoef groeit een hele hoeflengte per jaar. Dat 
is een centimeter per zes weken”, zegt Hans. “Dat lijkt mis-
schien weinig, maar dat doet veel met de stand van de benen 
van een paard. Wacht je langer met bekap-
pen, dan wordt het standsverschil te groot 
en kunnen er blessures ontstaan.”

Welke vorm voeten een paard ook 
heeft, het is van groot belang dat hij 
recht op zijn hoeven komt te staan. 
Het bekappen is daardoor het be-
langrijkste onderdeel van de be-
handeling. Het ijzer wordt eronder 
gezet om de stand te fixeren. Moet 
een hoef per definitie beslagen wor-
den? Hans vindt van niet. “Een blote 
voet is in principe het allermooist, maar 
dat is bij wedstrijdpaarden op dit niveau 
niet handig. Die reizen overal naartoe en lopen 
op allerlei bodems, daardoor zouden de hoeven veel 
te veel afslijten. Maar een recreatiepaard kan prima zonder 
beslag.”

IJzers kunnen volgens Frank Emaus ook gebruikt worden om 
problemen te verminderen. “Je hebt allerlei soorten ijzers, 

waardoor je een paard met knieproblemen of artrose wat 
kunt ontlasten. Ook voor peesblessures is er speciaal beslag, 
die de pezen rust geven, waardoor ze sneller herstellen. An-
dere paarden krijgen zooltjes waaronder we siliconen spuiten, 
zodat ze schokdempend werken”, vertelt hij. 

Toch kan je maar niet zo alles overal onder-
zetten, vindt Hans. “Je wel moet heel goed 
weten wat je doet en welke bij-effecten 
bepaalde ijzers hebben. Stel dat een 
paard regelmatig uitglijdt en de eigenaar 
meer grip op de bodem wil hebben 
en je kiest voor een stroef beslag door 
bijvoorbeeld wydiapuntjes te gebruiken. 
Dan glijdt een paard misschien niet meer 
uit, maar kan het ook de voeten niet meer 
op een natuurlijke manier afwikkelen. Daar-
door kunnen er weer peesblessures ontstaan 
en dan was het middel erger dan de kwaal.”

Een hoefsmid moet dus niet alleen een goed metaalbewerker 
zijn, maar vooral veel verstand hebben van biome-

chanica. “Het is een passie”, zegt Hans. “Ik ben 
op mijn 18e begonnen en toen wist ik al dat 

ik niet ‘gewoon’ wilde bekappen, maar me 
wilde specialiseren. Ik ben er altijd mee 
bezig, in mijn vrije tijd ga ik vaak naar 
concoursen om te kijken hoe paarden 
op hun benen staan. Dat doet Frank 
ook. En dan blijkt vaak dat we hetzelfde 
zien bij een bepaald paard. Het is voor 

ons beiden een sport om het allerbeste 
uit een paard naar boven te halen en 

dat begint bij de voeten. Bij aparte geval-
len vraag ik Frank ook vaak om zijn visie. Want 

twee weten altijd meer dan één”.

Hans Horn is van maandag t/m vrijdag dagen aanwezig tijdens 
CSI Ommen en Frank Emaus op zaterdag en zondag om paar-
den die hun ijzers zijn verloren of andere problemen hebben, 
opnieuw te beslaan. “Prachtig”, vinden ze. “Dat zijn voor ons 
echt de krenten in de pap.”

HOEFSMEDEN HANS HORN EN FRANK EMAUS
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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.

Wat springen is weet iedereen. Ook wat dressuur 
betekent en wat mennen inhoudt is bij de meeste 
mensen wel bekend. Maar naast deze drie meest 
beoefende vormen van paardensport zijn er nog 
veel meer dingen die je met een paard kan doen. In 
de showpiste zijn er op vrijdagmiddag, zaterdag en 
zondag diverse demo’s en clinics te zien, variërend 
van vrijheidsdressuur tot voltige rijden.

Voltigegroep Top
Voltige is turnen op een bewegend paard. Een sport waarbij 
de voltigeur niet alleen moet beschikken over een uitsteken-
de balans, maar ook over een groot vertrouwen in het paard. 
Op zondag 6 augustus geeft Voltigegroep Top uit Hardenberg 
een tweetal demonstraties in de showpiste. www.facebook.
com/Voltige-Vereniging-TOP

Empower your horse
Nieuwe dingen uitproberen met je paard, waardoor de band 
tussen mens en paard wordt versterkt, positieve punten ver-
beteren en agressie en angst worden verminderd.  Dat is het 
doel van de training voor mens en paard die Linda Pol zelf 
heeft ontwikkeld. Linda geeft niet alleen demonstraties, maar 
nodigt omstanders ook uit om zelf te ervaren. 

Vrijheidsdressuur
Vrijheidsdressuur zijn trucs die je een paard zonder dwang 
kunt aanleren. De meeste trucs zijn bewegingen die een 
paard van nature al kent. Denk hier bij aan het liggen, en 
het steigeren. Megan Bakker geeft zaterdag 5 augustus drie 
demonstraties. www.lavitana.com

Dameszadel rijden
Vroeger droegen alle vrouwen rokken waardoor het lastig 
was om paard te rijden. Daarom werd het dameszadel be-
dacht. Bij het dameszadel zitten twee benen aan dezelfde 
kant van het zadel. Doordat het drijven maar met 1 been 
mogelijk is wordt de communicatie met het paard nog be-
langrijker. Nederlands kampioene Dameszadel rijden Rita 
Visman geeft op zondag 6 augustus een demonstratie in de 
showpiste. www.ritavisman.nl 

Pas de deux op muziek
Pikzwarte paarden met wuivende manen met amazones ge-
stoken in lange jurken. Een show van Nemo’s Bern is altijd 
een feest om te zien. Twee leden van deze Friezengroep uit 
Balkbrug rijden een kür op muziek. www.nemosbern.nl

Freestyle 
Eind jaren 90 maakte Remke kennis met het Freestyle sys-
teem, een trainingsmethode voor paard èn mens, ontwikkeld 
door Emiel Voest. De basis van wederzijds begrip en ver-
trouwen waarbij niet alleen aandacht is voor het rijden maar 
ook voor de dagelijkse omgang met het paard.  Het Freestyle 
trainings-systeem kent een aantal trainingsvormen die vanaf 
de grond worden uitgevoerd ze ondersteunen het uiteinde-
lijke doel: verantwoord en vakkundig paardrijden. 
www.remkevanberk.nl
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*Kijk voor meer informatie, voorwaarden en openingstijden

www.dewolventuin.nl

De Wolventuin is hét nieuwe indoor speelparadijs op camping ‘De Kleine Wolf’. Het is de perfecte locatie voor 

het hele gezin om zich uren te vermaken! En in de fonkelnieuwe binnentuin en horeca kunt u heerlijk relaxen of 

genieten van een lunch of diner. Ook voor kinderfeestjes, feesten en partijen is de Wolventuin de ideale locatie.

De Wolventuin: hét nieuwe indoor speelparadijs van Ommen!

Camping ‘de Kleine Wolf’

Coevorderweg 25

Stegeren · Ommen

0529 - 457203

Entree*
Spelen óf zwemmen € 5

Spelen én zwemmen€ 7,50

Komt u na 17:00 uur buiten schoolvakanties en maakt u gebruik van onze 
dinerkaart? Dan heeft u na 17:00 uur gratis toegang tot het indoor speelparadijs.

 :

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

Tom Lucassen
Beelden in steen 
www.tomlucassen.nl

Bennie Wesselink
Schilderijen in acryl 

Hester Jans
Schilderijen 
www.hesterjansmolenberg.nl

Claire Poutsma 
Schilderijen 
www.clairepoutsma.nl

Leendert Pieter Stodel
Schilderijen en tekeningen 
www.paintingmasters.nl

Harm Zwart
Houtbewerking
houtsnipperharm@hotmail.com

Thea Josephus-Jitta
Beelden in steen
www.facebook.com/ateliertheajitta

Lianne Soepenberg-Kolthof
Schilderijen 
www.vanLian.nl 

Azat Malikov
Schilderijen in olie
www.facebook.com/malikov.azat

Trix Rens
Keramiek en schilderijen 
hrens1@kpnplanet.nl

Ronald Kuilder
Schilderijen met kit 
r.kuilder@ziggo.nl

Ansje van Elburg-ter Horst 
Realistische schilderijen
ansjevanelburg@hotmail.com

Thea Dijkema
Keramiek
www.atelierwitharen.nl

Carla Luik
Aquarel
www.carlaluik.nl

Luuk Vogelzang
Schilderijen in acryl 
luukvogelzang@hetnet.nl

Loeki Leeuwerik
Keramiek 
LoekiLeeuwerik@gmail.com

Jos Siero
Glas in lood 
www.jossiero-glasinlood.nl

Anca Gouma
Schilderijen in acryl en olie 
www.facebook.com/anca.gouma.7

Willem Leuvenink
Portretfotografie
bliksembilly@gmail.com

Maarten de Bruin
Karikaturen
www.maartendebruin.com

Kunst maakt het leven mooier. Een mooi schilderij aan de wand, een 
beeld in tuin of park, een ontroerende foto of een bijzonder sieraad, we 
komen dagelijks in aanraking met alle mogelijke vormen van kunst. Ook 
de Vechtdalstal staat dit jaar in het teken van kunst. De boxen van de 
authentieke paardenstal worden tijdens CSI Ommen omgetoverd tot 
mini-galeries annex ateliers.

Maar liefst 20 kunstenaars van de stichting Vechtdalkunsten laten in de Vechtdalstal 
niet alleen hun producten zien, maar gaan ook ter plekke aan het werk. De in 2014 
opgerichte stichting heeft als doel het promoten, stimuleren en vernieuwen van 
kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal, in de breedste zin van het woord. 

De stichting organiseert diverse kunstactiviteiten en exposities. Doel daarvan is de 
kunstenaar en de kunstliefhebber dichter bij elkaar brengen en te verbinden. 

De Vechtdalstal is van 3 t/m 6 augustus dagelijks geopend vanaf 11:00 uur.

Kunstenaars
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PROGRAMMA 
CSI  EN CSI  OMMEN

Voor meer info over onze sponsoren, shows en nieuws zie:

www.csiommen.nl

PARKEREN: €5,00
ZITPLAATSEN TRIBUNE:
VRIJDAG,- EN ZATERDAG-
AVOND: €5,00
ZONDAG: €10,00

DINSDAG 1 AUGUSTUS

 08.00 uur  Nationaal springen 1.10m

  Aansluitend 4 jarige en 5 jarige paarden en 1.20m

WOENDAG 2 AUGUSTUS

 15.00 uur  Bixie springen A en AA

 19.30 uur  Showavond van het aangespannen paard

DONDERDAG 3 AUGUSTUS

 08.00 uur  Internationaal springen CSI1* en CSI4*

VRIJDAG 4 AUGUSTUS

 08.00 uur  CSI1* 1.20m en 1.30m

 15.00 uur  CSI4* 1.40m

 19.00 uur  CSI1* 1.35m

 20.30 uur  PUISSANCE 

 AANSLUITEND FEESTAVOND MET TORONTO DRIVE INN

ZATERDAG 5 AUGUSTUS

 08.00 uur  CSI1 * 1.20m en 1.30m 

 15.30 uur  CSI4* 1.50m 

 19.00 uur  CSI4* 1.45m KAMPIOENSCHAP VAN OMMEN
 20.30 uur  KNOCK OUT SPRINGEN
 AANSLUITEND FEESTAVOND MET DE BAND THE RICH AND FAMOUS

ZONDAG 6 AUGUSTUS

 08.00 uur  CSI4* 1.45m

 11.30 uur  CSI1* GROTE PRIJS 1.40m

 14.00 uur  OVERVAL SHOW (pagina 13)
 14.30 uur  CSI4* GROTE PRIJS VAN HET VECHTDAL 1.60m 

H O R S E  T R U C K S


