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Maastricht) 2013.  

Gemaakt door: Nina Gijsel 
 

Wat is uw naam? Emile Hendrix 

Hoe heet het paard waar u net op reed? Bustique 

Hoelang rijdt u al paard? 50 jaar 

Wat vindt u van dit evenement? Heel leuk dat het weer terug is 

Hoe vond u het om deel te nemen? Heel leuk 

 
 

Wat is uw naam? Rob Ehrens 

Hoe heet het paard waar u vroeger op reed? Sunrise 

Hoelang rijdt u al paard? 45 jaar 

Wat vindt u van dit evenement? Heel leuk en goed georganiseerd 

Feitje: Rob Ehrens is de bondscoach  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat is uw naam? Jeroen Dubbeldam 

Hoe heet het paard waar u net op reed? Utasja 

Hoelang rijdt u al paard? 30 jaar 

Wat vindt u van dit evenement? Schitterend en chic 

Hoe vond u het om deel te nemen? Heel leuk 

Feitje: Jeroen Dubbeldam is Olympisch kampioen  

 

Wat is uw naam? Harry Smolders 

Hoe heet het paard waar u net op reed? Powerfee 

Hoe lang rijdt u al paard? Lang  

Wat vindt u van dit evenement? Heel mooi en ik hoop dat het volgend jaar weer terugkomt 

Hoe vond u het om deel te nemen? Heel mooi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wat is uw naam? Leon Thijssen 

Hoe heet het paard waar u net op reed? Haerthago 

Hoe lang rijdt u al paard? 28 jaar 

Wat vindt u van dit evenement? Mooi  

Hoe vond u het gaan bij het springen net? Goed 

 
 

Wat is uw naam? Olivier Philippaerts 

Hoe heet het paard waar u net op reed? Cooper 

Hoelang rijdt u al paard? 14 jaar 

Wat vindt u van dit evenement? Supermooi 

Hoe vond u het om deel te nemen? Heel blij dat het zo goed ging 

 
 

Wat is uw naam? Albert Zoer 

Wat is de naam van het paard waar u net op reed? Wollie Bollie 

Hoe lang rijdt u al paard? 30 jaar 

Wat vindt u van dit evenement? Heel leuk 

Hoe vond u het om deel te nemen? Leuk 

 
 

 



Wat is uw naam? Katharina Offel 

Hoe heet het paard waar u net op reed? Lacontino  

Hoe lang rijdt u al paard? 30 jaar 

Wat vindt u van dit evenement? Super 

Hoe ging het springen net? Ik ben zeer tevreden 

Hoeveel paarden rijdt u ongeveer? 8 paarden 

 
 

Wat is uw naam? Leopold van Asten 

Hoe heet uw paard? Vdl groep Zidane 

Hoe lang rijdt u al paard? 33 jaar 

Wat vindt u van dit evenement? Fantastisch 

Hoe vond u het om deel te nemen? Fantastisch  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            


