
SHOT OF THE DAY

QUOTE 
VAN DE DAG 
Pieter Devos:
“JIM betekent 

voor mij een super 
accommodatie voor 
de paarden en een 
geweldige sfeer”  

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Scan QR-code
voor
startlijsten

6 NOV 2022

PROGRAMMA  
 ZONDAG 6 NOVEMBER
08:45  Marli Hommel Prijs 
 Springen Internationaal CSI1* 1.25m  
 met barrage
10.30 Springen Internationaal CSI4* 1.45m  
 direct op tijd
13.00 MECC Prijs 
 Springen Internationaal CSI1* 1,35m  
 met barrage
15.15 Grote Prijs van Maastricht 
 Springen Internationaal CSI4* 1.55m  
 met barrage

SkyHigh

Maikel van der Vleuten - Equus Tame
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Van Mossel draagt Jumping Indoor Maastricht al jaren een warm 
hart toe en is trots om dat ook dit jaar weer te mogen doen. 
Mobiliteitsbedrijf Van Mossel Automotive Groep is met 5.000 
medewerkers en ruim 300 vestigingen het grootste automotive 
bedrijf van de Benelux. U kunt een auto kopen of leasen van een merk 
naar keuze, er is een aanbod van maar liefst 35 (!) automerken. Van 
Mossel biedt alles onder 1 dak. Ook voor onderhoud, schadeherstel, 
financieringen, verzekeringen of bijvoorbeeld autobestickering kunt 
u er terecht. Naast service en kwaliteit, staat vooral persoonlijke 
aandacht voor de klant bij Van Mossel hoog in het vaandel. 

VAN MOSSEL AUTOMOTIVE GROEP. 
VOOR MOBILITEIT, VOOR IEDEREEN! 

De 44-jarige Quintin Maertens uit Deventer ontwerpt samen 
met Louis Konickx de parcoursen bij Jumping Indoor Maastricht. 
Maertens komt niet uit een ‘paardenfamilie’ en is toevallig in de 
paardensport terechtgekomen. “Ik was gewoon nieuwsgierig hoe 
het allemaal werkte en reed op basisniveau, gewoon als hobby. Ik 
kwam toevallig Louis Konickx tegen en wilde dus ook weten hoe je 
een goed parcours bouwt. Van het een kwam het ander en nu sta 
ik hier. Dat had ik zelf nooit kunnen bedenken.” Voor de Grote Prijs 
van Maastricht is zijn doel “om een mooi parcours neer te zetten, 
eerlijk tegenover de paarden maar moeilijk genoeg om het beste uit 
paard en ruiter te halen.” 

PARCOURSBOUWER QUINTIN 
MAERTENS: TOEVALLIG ERIN GEROLD
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TALENTVOLLE FAMILIE THIJSSEN

Papa Leon Thijssen won al twee keer de Grote Prijs van Maastricht (2007 
en 2010) en dochters Sanne en Mel en zoon Mans deden hun eerste 
ervaring op in de ponyrubrieken in de piste van het MECC. “Ik weet nog 
dat het erg spannend was en er veel mensen met spandoeken langs de 
kant stonden,” zegt Mel lachend. “Dat was erg leuk!”
Allemaal vinden ze het leuk om als familie samen in de sport actief te 
zijn. Van buitenaf krijgen ze daar ook veel response op. “Mensen vinden 
het speciaal maar voor ons is het heel normaal,” vertelt Mans, “we werken 
dagelijks met elkaar samen. We investeren ieder voor zich veel tijd en 
energie in het trainen van de paarden en daar helpen we elkaar ook mee.”
Ze zijn familie maar ook concurrenten. “Het gaat over het algemeen 
onderling heel goed, maar als we samen in een barrage zitten is het ieder 
voor zich,” vertelt Sanne. 

OLIVIER PHILIPPAERTS GAAT 
VOOR EEN OVERWINNING
De Belgische topruiter Olivier Philippaerts heeft mooie herinneringen 
aan Jumping Indoor Maastricht. In 2017 won hij de Grote Prijs van 
Maastricht met H&M Legend of Love. “We komen graag naar Maastricht. 
We hebben ook al de nodige successen behaald hier.” Vader Ludo stond 
ook op de deelnemerslijst maar die is er helaas niet bij. “Nee hij was niet 
genoeg in vorm en dan wil hij niet starten,” lacht Olivier. De 29-jarige 
ruiter uit Gruitrode heeft toegewerkt naar de Grote Prijs van Maastricht 
van vandaag. “Ik rijd H&M Miro, zij is één van mijn beste paarden en ik 
hoop vandaag toch echt een serieuze poging te kunnen doen.” 

Burgemeester Penn-te Strake van Maastricht 
en Ward Vleugels, voorzitter Stichting JIM

Kim Emmen waagt een dansje met Xander de Buisonjé
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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 be-
kijken. 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.

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.

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. 

NIEUW: JIM MEDIA PAVILJOEN


