ORGANISEERT
ZATERDAG 12 OKTOBER 2019
LRV Pony’s & Paarden ( lage reeksen )

ZONDAG 13 OKTOBER 2019
LRV Paarden (alle reeksen)

ZONDAG 20 OKTOBER 2019
VLP Pony’s & Paarden

Wat is eventing ?
Eventing kent verschillende benamingen : “Military”, “Veelzijdigheidswedstrijd”,
“Samengestelde Wedstrijd”, ... Het is in elk geval de meest veelzijdige discipline in de
paardensport. Men zegt soms terecht de triatlon van de paardensport. Het bundelt een
dressuurproef, een springparcours en een crosscountry, en het is bovendien een volwaardige
Olympische discipline.
De eventing is ontstaan vanuit de military welke oorspronkelijk de ultieme test was voor de
paarden die zouden worden ingezet in de oorlog. Snelheid, discipline, wendbaarheid en
uithoudingsvermogen zijn nog steeds enkele van de eisen die worden gesteld aan de paarden.
De dressuurproef
De dressuurproef test de gehoorzaamheid en de
uitstraling van paard en ruiter. De punten worden
toegekend op basis van de uitvoering van de
bewegingen met als belangrijkste criteria de impuls,
gangen, gehoorzaamheid van het paard en de
houding van de ruiter.

Het springparcours
Het springparcours is normaal gezien de afsluitende
proef van een eventing wedstrijd. De dag na een
crosscountry was dit de ultieme proef als test op de
recuperatie en luisterbereidheid van het paard na de
zware cross. Om praktische redenen en op vele
ééndagswedstrijden wordt de springproef vaak voor
de crosscountry gereden.

De Cross-country
De crosscountry is de meest uitdagende proef. Er wordt gesprongen over massieve
hindernissen die opgesteld staan in het veld, in weiden en akkers, in het bos en langs en
door waterpartijen. Het paard moet beschikken over voldoende uithoudingsvermogen,
moed en snelheid, maar vooral over veel vertrouwen in zijn ruiter. Er worden
strafpunten toegekend aan weigeringen, springfouten en tijdsfouten t.o.v. een ideale
omlooptijd.

De achtste editie !
Als we even terugblikken naar de voorbije periode, dan kunnen wij als organisatie alleen maar
blij zijn. Jaar na jaar zijn we er op vele fronten op vooruit gegaan.
Toen we in 2012 onze eerste wedstrijd organiseerden stonden er op ”De Kolonie” veel oude,
vervallen gebouwen. Vandaag anno 2019 zijn vele daarvan reeds prachtig gerestaureerd en is
er ook al een prachtige brasserie en de restauratie van de andere gebouwen gaat verder. We
beschikken op dit moment over meer dan 100 eigen hindernissen, de meeste daarvan
verplaatsbaar. Enkele hindernissen staan vast in het terrein met respect voor de omgeving.
Onze wedstrijd wordt gesmaakt, de meeste ruiters keren jaar na jaar terug. De eventing van
Merksplas gaat door in een unieke omkadering. Het is één van de weinige wedstrijden waar
het publiek, zonder zich te verplaatsen, de volledige omloop kan zien en de ruiters in het
terrein kan volgen.
Deze wedstrijd die verschillende takken van de ruitersport combineert biedt U dan ook
verschillende mogelijkheden wat betreft sponsoring, publiciteit en marketing.
Graag leiden we jullie dit jaar dan ook doorheen dit sportief hoogstaande gebeuren, met name
de cross hindernissen in het wedstrijdterrein en snuiven we tevens de sfeer op het terrein zelf.
Wij denken ook aan de allerkleinsten die naar hartenlust zullen kunnen ravotten in de
prachtige natuur en we zorgen ook voor een springkasteel terwijl de ouders kunnen genieten
van een natje en een droogje.
Dit jaar staan we weer als eerste wedstrijd op de kalender van LRV voor de winterwerking
2019-2020.

regelmatig

Neem zeker ook
een kijkje op onze website en facebook pagina voor up-todate informatie en kennis te maken met onze sponsors
www.eventingkempen.be
www.facebook.com/eventingkempen/

Programma

Voorgestelde sponsormogelijkheden
Sponsorbedrag 2000 euro (Exclusief BTW)










Opname logo + bedrijfsnaam op onze website en facebook pagina met link naar uw
eigen website
4 Reclameborden, spandoeken en/of vlaggen bij een cross hindernis naar keuze
2 Reclameborden, spandoeken en/of vlaggen rond het springterrein
Regelmatig afroepen van bedrijfsnaam tijdens de wedstrijd
Opname van logo op de cover van het programmaboekje
25 VIP arrangementen + VIP-parking
Mogelijkheid tot plaatsen van een hindernis in het springparcours
Bedrijfslogo wordt vermeld op de eettafel
Uitreiken van prijzen voor de beker van België Licht + de hoogste reeks

Sponsorbedrag 1000 euro (Exclusief BTW)










Opname logo + bedrijfsnaam op onze website en facebook pagina met link naar uw
eigen website
2 Reclameborden, spandoeken en/of vlaggen bij een cross hindernis naar keuze
1 Reclamebord, spandoek en/of vlag rond het springterrein
Regelmatig afroepen van bedrijfsnaam tijdens de wedstrijd
Opname van logo in het programmaboekje
12 VIP arrangementen + VIP-parking
Mogelijkheid tot plaatsen van een hindernis in het springparcours
Bedrijfslogo wordt vermeld op de eettafel
Uitreiken van prijzen

Sponsorbedrag 500 euro (Exclusief BTW)










Opname logo + bedrijfsnaam op onze website en facebook pagina met link naar uw
eigen website
1 Reclamebord, spandoek en/of vlag bij een cross hindernis naar keuze
1 Reclamebord, spandoek en/of vlag rond het springterrein
Regelmatig afroepen van bedrijfsnaam tijdens de wedstrijd
Opname van logo in het programmaboekje
5 VIP arrangementen + VIP-parking
Mogelijkheid tot plaatsen van een hindernis in het springparcours
Bedrijfslogo wordt vermeld op de eettafel
Uitreiken van prijzen

Sponsorbedrag 250 euro (Exclusief BTW)





Opname bedrijfsnaam op onze website en facebook pagina met link naar uw eigen
website
Opname van advertentie in het programmaboekje
2 VIP arrangementen + VIP-parking
Mogelijkheid tot plaatsen van een hindernis in het springparcours

Sponsorbedrag 125 euro (Exclusief BTW)




Opname bedrijfsnaam op onze website en facebook pagina met link naar uw eigen
website
Opname van advertentie in het programmaboekje
Mogelijkheid tot plaatsen van een hindernis in het springparcours

Sponsorbedrag 50 euro



Opname bedrijfsnaam op onze website en facebook pagina
Opname van advertentie in het programmaboekje

Wat houdt het VIP-arrangement op zondag 13 oktober in ?
Onze VIP ruimte biedt u als sponsor de mogelijkheid om je netwerk verder uit te breiden met
de andere genodigden. Je kan nieuwe contacten leggen met bedrijfsleiders uit de regio. Dit
alles in een familiale sfeer op een unieke locatie terwijl je kan genieten van één van de weinige
sporten waar er geen onderscheid is tussen mannen en vrouwen, maar waar ruiter en paard
het beste van zichzelf geven in de verschillende disciplines van de paardensport.





Toegang tot de VIP ruimte in de prachtig gerestaureerde open schuur met aanpalend
terras
Drankbonnen waarmee je overal terecht kan voor
o Witte & rode wijn (enkel in de VIP-ruimte verkrijgbaar)
o Pilsbier
o Frisdanken
o Koffie & thee
o Soep
Van 12u30 tot 15u30 Culinair genieten

NOOT
Wij werken graag op een creatieve manier samen met natura-sponsors. Indien u
geïnteresseerd bent om onze wedstrijd te steunen met natura-goederen, nemen wij graag
contact met u op voor een vlotte samenwerking.
Enkele voorbeelden
 Eventinghindernis die geschonken wordt aan de organisatie (wij kunnen hiervoor
eventueel ontwerpen uitwerken)
 Auto’s die tijdens de wedstrijd beschikbaar zijn om de officials naar de verschillende
locaties te brengen of in het terrein geplaatst te worden
 Commerciële ruimte om uw producten aan de man te brengen of voor branding
 Gebruik ons event voor een jobdag en plaats een tent op het terrein
 Materiële hulp voor opbouw en afbraak van het event of voor aankleding van de
terreinen

SPONSOROVEREENKOMST
KEMPENSE EVENTING ASSOCIATIE VZW
Overeenkomst gesloten tussen enerzijds VZW Kempense Eventing Associatie,
vertegenwoordigd door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (verder genoemd ‘de
organisator’) en anderzijds (verder genoemd ‘de sponsor’):
Naam bedrijf:

............................................................

Adres:

............................................................
............................................................

BTW-nummer :

............................................................

Contactpersoon:

............................................................

Telefoon:

....................................................... .....

Fax:
E-mail:

............................................................
....................................................... .....

Onderschrijft hierbij de overeenkomst voor sponsoring van de eventing wedstrijden van 12, 13
en 20 oktober 2019 in Merksplas ter waarde van . . . . . . . . . euro.
De organisator verbindt zich ertoe de bovenvermelde overeenkomst en artikels uit te voeren
op voorwaarde dat de betaling voor 5 oktober 2019 op het rekeningnummer BE34 7310 2391
2390 van VZW Eventing Associatie Kempen. wordt overgemaakt.
De sponsor verbindt zich ertoe de nodige logo’s en advertenties tijdig aan te leveren.
 Voor digitale promotie mag dit onmiddellijk via mail aangeleverd worden naar
info@eventingkempen.be zodat wij dit ook kort daarna op facebook en website kunnen
plaatsen
 Voor advertentie programmaboekje moet dit vóór 1 oktober aangeleverd te zijn
Opgemaakt te Merksplas in tweevoud op . . . . . / . . . . . / 2019
De sponsor
Voor akkoord
(handtekening)

De organisator
Voor akkoord
(handtekening)

Gelieve de overeenkomst uiterlijk 5 oktober 2019 te mailen naar info@eventingkempen.be
maar hoe vroeger u inschrijft hoe sneller we uw bedrijf kunnen promoten op onze digitale
kanalen.
Dank u.
Het bestuur van

KEMPENSE EVENTING ASSOCIATIE VZW
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 Voor digitale promotie mag dit onmiddellijk via mail aangeleverd worden naar
info@eventingkempen.be zodat wij dit ook kort daarna op facebook en website kunnen
plaatsen
 Voor advertentie programmaboekje moet dit vóór 1 oktober aangeleverd te zijn
Opgemaakt te Merksplas in tweevoud op . . . . . / . . . . . / 2019
De sponsor
Voor akkoord
(handtekening)

De organisator
Voor akkoord
(handtekening)

Gelieve de overeenkomst uiterlijk 5 oktober 2019 te mailen naar info@eventingkempen.be
maar hoe vroeger u inschrijft hoe sneller we uw bedrijf kunnen promoten op onze digitale
kanalen.
Dank u.
Het bestuur van

KEMPENSE EVENTING ASSOCIATIE VZW

