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PROGRAMMA  
 ZATERDAG 5 NOVEMBER
08:30 Springen Internationaal CSI1* 1.30m  
 direct op tijd 
10:00 Springen Internationaal CSI1* 1.20m  
 direct op tijd
11:30 Springen Euregio U-25 met barrage
13:30 Jimmy Middag  
 Springen Euregio Pony's met barrage 
 Shows: Wittegheit Voltige,  
 FierS à Cheval, Shetland mini steeple,  
 Cadier en Keer & Emma Kok
16:30 Springen Internationaal CSI4* 1.45m  
 progressief
19:00 Van Mossel Prijs Springen   
 Internationaal 1.50m met barrage
21:00  Show FierS à Cheval
21:45 FEI Driving World Cup

WINNAAR PAARDENPARADE JIM 2022: 

Wealtheon

ATELIER & GALERIE UT GLAASHOES
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De Franse topruiter Roger-Yves Bost, ook 
bekend als ‘Bosty’, komt graag naar Jumping 
Indoor Maastricht. De 57-jarige heeft zijn 
eigen stal in Barbizon iets onder Parijs. Hij 
hoeft dus niet heel erg ver reizen om aan de 
start te verschijnen in het MECC. “Ik ben al 
vaak in Maastricht geweest en ik vind het 
een van de beste indoor evenementen.” 
Hij heeft drie paarden meegenomen. De 
negenjarige Delph de Denat HDC, een 
dochter van Air Jordan, daarnaast nog een 
jong paard en een paard speciaal voor de 
wedstrijden waar het vooral op snelheid 
aankomt. “Delph heeft heel veel potentie 
en ik hoop dat zij mijn toekomstige 
toppaard zal worden. Het is goed voor haar 
dat ze hier op zo’n top evenement weer 
ervaring op kan doen.”

ROGER-YVES BOST KOMT 
GRAAG NAAR JIM

Boyd Exell wist in 2019 de FEI Driving World Cup in Maastricht te winnen. Maar dat is niet het 
enige wat deze topmenner wist te bereiken. De huidige wereldkampioen wist deze titel nu 
zesmaal te winnen. “Maastricht is voor mij een perfecte ’venue’ aangezien het dichtbij België, 
Duitsland en Frankrijk ligt en veel menfans kaartjes hebben gekocht. Uit ervaring weet ik dat mijn 
paarden hier erg snel zijn op de brug”, lacht Boyd. Hij doelt op het incident enkele jaren geleden in 
Maastricht toen zijn paarden tijdens de prijsuitreiking totaal onverwachts de brug opgingen, en 
een aantal mensen heel snel moest wegspringen! “Mijn rechterachterpaard Mad Max heb ik vorig 
seizoen een aantal keer ingezet en hij doet elke ronde meer vertrouwen en ervaring op. Ik rijd in 
Maastricht met hetzelfde span als waarmee ik vorige week in Lyon won. Mijn rechtervoorpaard 
Jupiter is nieuw dit seizoen, hij leert heel veel van mijn ervaren linkervoorpaard Bundy (Bajnok), 
dus het doel dit seizoen is om mijn rechterpaarden veel ervaring en vertrouwen op te laten doen.”

MAASTRICHT IS VOOR EXELL EEN PERFECTE ’VENUE’ 

VDL Groep is al jarenlang een trouwe en waardevolle partner voor de paardensport en 
sportevenementen in Nederland. Daarnaast  ondersteunt VDL Groep de Nederlandse 
topruiter Leopold van Asten en is er de Stoeterij Duyselshof. En dat al een hele lange 
tijd. “Ik ben er sinds afgelopen 1 oktober 22 jaar werkzaam. Dat is een lange tijd en 
ik heb het nog steeds super naar mijn zin.” Leopold is van origine Limburger en dat 
maakt JIM speciaal voor hem. “Het is leuk om hier te zijn. Ik kom veel bekenden 
tegen en ik ben super blij dat Jumping Indoor Maastricht na twee jaar afwezigheid 
weer op de kalender staat. Het is fantastisch om te zien hoe ze het concours nu 
weer opgezet hebben.” Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en inmiddels draait 
ook een kleindochter van Wim van der Leegte, Tara, volop mee in het internationale 
springcircuit. Zij komt dan ook dit weekend in actie in het MECC.

VDL GROEP AL JARENLANG TROUWE 
PARTNER PAARDENSPORT

FEEST 
IN HUIZE 
BOCKEN!

Alicia en Emma 
Bocken winnen de 1e 
en 2e rubriek in de 
CSI 1* op vrijdag.
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FIERS À CHEVAL BETOVERT PUBLIEK

PIET KLERKX NIEUWE SPONSOR VAN JIM
Woonwinkel Piet Klerkx is een nieuwe sponsor van Jumping Indoor 
Maastricht. De mooie hindernis van Piet Klerkx was al verschillende 
keren in de piste te zien. De winkelketen met vestigingen in Waalwijk, 
Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Purmerend biedt een 
grote collectie  meubelen, van design tot een kwalitatieve huiscollectie, 
maar ook woonaccessoires, keukens, badkamers, vloeren en gordijnen.

NIEUW: 
JIM MEDIA PAVILJOEN  

Dit jaar nieuw bij JIM, het Media Paviljoen! 
Hier kunnen bezoekers foto’s maken 
voor de fotowand, de tack-up challenge 
uitvoeren en het is dé plek om de topruiters 
van JIM te ontmoeten. Iedere dag zijn 
er verschillende meet & greets gepland, 
dus pak je kans om die ene prangende 
vraag aan jouw idool te stellen. Daarnaast 
komt Bas van Mulken iedere dag langs 
om verschillende ruiters te interviewen. 
Bekijk het bord bij het Media Paviljoen 
om op de hoogte te zijn van alle tijden en 
activiteiten. 

Op zaterdagavond is er voor het 
publiek een spetterende party in de 
‘village’. DJ Rico Vrijhoeven vanaf 
21.00 uur voor een geweldige sfeer 
zorgen en om 23.00 uur zal de be-
kende zangeres Trijntje Oosterhuis 
een optreden verzorgen. Volop enter-
tainment dus deze zaterdag. 
Niet alleen topsport bij Jumping 
Indoor Maastricht maar ook cultureel 
valt er veel te genieten en beleven in 
het MECC.

ZATERDAG AFTER PARTY 
MET TRIJNTJE OOSTERHUIS

De bezoekers van Jumping Indoor Maastricht 
kunnen tijdens deze editie genieten van een 
unieke show: FierS à Cheval van Compagnie 
des Quidams uit Frankrijk.
Het in 1994 door artistiek leider Jean-Baptiste 
Duperray opgericht gezelschap geeft 150 tot 
200 voorstellingen per jaar en heeft inmiddels 
opgetreden in een vijftigtal landen, van Costa 
Rica tot Zuid-Afrika, via Japan en Australië.
Met een visuele, lichtgevende en muzikale 
show zal het gezelschap met behulp van 
prachtige verlichte kostuums de piste 
overnemen en het publiek betoveren. De 
show zal te zien zijn op vrijdagavond en 
zaterdagmiddag en -avond.
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SOSO KIDS CLUB
Tijdens Jumping Indoor Maastricht is 
er van alles te beleven voor de jeugd. In 
de promo village kunnen zij terecht in 
de SoSo Kids Club nabij de Jimmy piste 
waar allerlei leuke acti viteiten worden 
georganiseerd door SoSo Events. Hier 
kunnen alle kinderen meedoen aan 
Limburgse spelletjes waaronder Unicorns 
hengelen, bal gooien, ring werpen, 
maar er staat ook een bibberspiraal, 
een air hockey spel, een voetbalspel, 
een playstation en er zijn leuke films  
om met vriendjes en vriendinnetjes te 
bekijken. Ben je liever creatief bezig dan zijn 
er kleurplaten en rozetten beschikbaar om 
te kleuren. Je kunt ook een mooie Unicorn 
glitter tattoo laten zetten. In de Jimmy 
piste staan de stokpaardjes klaar voor de 
races op vrijdag. Op vrijdag is er vanaf 17.00 
uur bixie dressuur, op zaterdag en zondag 
bixie springen in de Jimmy piste.

JIMMY MIDDAG MET EMMA KOK

MAAK KANS OP 2 TICKETS VOOR JIM 2023
Weet jij welke oplossing wij zoeken? Vul de woordzoeker in en vind met de overgebleven letters 
het antwoord. Stuur je oplossing naar communicatie@jumpingindoormaastricht.com onder 
vermelding van Woordzoeker Prijsvraag. En maak kans op 2 tickets voor JIM 2023.

Vandaag is het weer Jimmy Middag met heel veel shows 
en spektakel in de hoofdpiste. De ponyruitertjes bijten 
de spits af in de Jimmy Prijs om 13.30 uur gevolgd door 
de voltigeurs van Wittegheit Voltige. Dan zijn rond 15.15 
uur de Shetlanders aan de beurt in een spectaculaire 
mini steeple-chase. Om weer een beetje bij te komen 
van alle opwinding kan er genoten worden van de show 
FierS à Cheval met prachtige lichtgevende ‘paarden’. 
De quadrille van de Cadier en Keer quadrille om 15.35 
uur krijgt een wel zeer speciaal tintje dit jaar. De show 
zal worden begeleid door niemand minder dan Emma 
Kok, de winnares van de Voice Kids van 2021. Een super 
middag voor groot en klein. 


