


 

Concours Hippique Bergen op Zoom
Beste paardensport liefhebber,

Voor de 114e maal organiseren wij, Stichting West-Brabantse Harddraverij en Concours Hippique, met veel 
plezier het Concours Hippique in Bergen op Zoom. Dit mooie en gewaardeerde paardensport evenement 
zal plaatsvinden in het pinksterweekend van zaterdag 4 juni tot en met maandag 6 juni 2017.

Na in 2015 en 2016 met een grotendeels nieuwe groep van enthousiaste medewerkers het Concours 
Hippique weer op de kaart gezet te hebben, werken wij er met z’n allen hard aan deze ingeslagen weg te 
blijven volgen en waar kan verder te verbeteren.

De paardensport staat centraal, dit fenomeen heeft een landelijke en internationale aantrekkingskracht, 
welke voor u als sponsor zeer aantrekkelijk kan zijn. Wij proberen een interactie te bewerkstelligen tussen 
sponsor, ruiter en publiek, om zo te zorgen voor een ambiance die uw bedrijf nog meer “in the picture” zal 
zetten.

Tijdens de pinksterdagen bent u welkom om in een ontspannen sfeer op onze VIP accommodatie met uw 
gezin, vrienden, gasten, klanten of medewerkers op een unieke manier de paardensport te beleven. U krijgt 
als sponsor uitleg over de paardensport en u kunt genieten van shows en clinics, gegeven door gedreven 
professionals uit het vak. Daarnaast zijn er verschillende rondleidingen over het terrein met de daarbij 
behorende vakkundige uitleg over alle activiteiten in de hippische sport en krijgt u indirect een blik achter 
de schermen van het evenement.

Naast landelijke en nationale rubrieken voor zowel de spring- dressuur- en aangespannen sport, hebben 
we net als vorig jaar gekozen voor een speciale dag voor de pony-ruiters, welke we wegens groot succes 
verder uitbreiden. “De jeugd heeft de toekomst” en door het creëren van een platform voor de jeugdige 
paardensporters onder ons, bouwen we hier indirect mee aan de toekomst van ons Concours Hippique. 

Naast de sport kunt u genieten van een bezoek aan onze “Good Living” fair, die na de 2 succesvolle vorige 
edities niet meer weg is te denken op ons evenement. Ook aan de kinderen wordt uiteraard weer gedacht, 
voor hen wordt er wederom een groot speelparadijs opgebouwd, waar zij zich naar hartelust kunnen 
uitleven.

Aan de interne mens wordt dit jaar weer extra aandacht besteed en bestaat er in onze VIP accommodatie 
de mogelijkheid te genieten van een gevarieerd aanbod aan hapjes en drankjes, met op de zondag en 
de maandag een speciale “Good Living” lunch. 

Het sponsoren van Concours Hippique Bergen op Zoom geeft u de mogelijkheid om uw bedrijf op een 
unieke wijze te promoten voor het publiek en uw klanten. U heeft in een ontspannen omgeving de tijd 
om contacten te leggen en te netwerken. Onze centrale locatie tussen Antwerpen, Zeeland, Breda én 
Rotterdam maakt dit logistiek gezien dan ook zeer interessant. Het Concours Hippique op stadspark “Kijk in 
de Pot” trekt jaarlijks 15.000 bezoekers.

Als sponsorcommissie van de stichting willen we natuurlijk ook inspelen op uw wensen. In deze brochure 
vindt u als voorbeeld enkele standaard sponsorpakketten. Kijkt u dit eens rustig door. Mocht dit niet aan uw 
wensen voldoen, stellen wij graag een voor u op maat gemaakt pakket samen dat naadloos aansluit op 
uw wensen.

Wij hopen op een fijne samenwerking en zien u graag in 2017 op “Kijk in de Pot”

Namens de sponsorcommissie,
Teun van den Broek
Voorzitter Stichting Concours Hippique Bergen op Zoom

 



Winnaar “Grote Prijs 2016 by Kleer Delicatessen”
Bart Lips met Zidane



Concept Programma 2017

Zaterdag 3 juni 2017 

• Springen pony’s
• Subtop dressuur paarden 

Zondag 4 juni 2017 

• Springen paarden
• Dressuur paarden
• Hackney’s 

Maandag 5 juni 2017 

• Nationaal springen paarden met grote Prijs van Bergen op Zoom
• Dressuur paarden
• Tuigpaarden
• Friezendressuur
• Kür op muziek
• Stallencompetitie 
 
 

Concept Programma 2017

Gedurende het concours zullen er diverse nationale competities verreden worden.

Op het terrein van “Kijk in de pot” kunt u alle dagen genieten van veel spectaculaire shows en clinics. Van 
minipaardjes tot trekpaarden en Shires. Van Amerikaanse tot Spaanse paarden. Voor iedere smaak is er 
wel iets te zien.

Uiteraard mag een bezoekje aan de “Good-Living Fair” niet ontbreken. Diverse standhouders bieden hier 
onder andere streekproducten,fashion & lifestyle aan.



Sponsoring & VIP Accommodatie



 

Sponsoring & VIP Accommodatie

Het organiseren van een evenement met deze omvang is niet mogelijk zonder de steun van sponsoren 
en vrijwilligers. Voor u als sponsor biedt ons evenement vele mogelijkheden om aan uw relatiebeheer te 
werken. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u uw gasten onderhouden, kennismaken met 
nieuwe relaties en volop genieten van de prachtige sport.

Concours Hippique Bergen op Zoom biedt bedrijven diverse mogelijkheden tot sponsoring. De verschillende 
sponsorpakketten zijn zodanig opgebouwd dat er voor nagenoeg elk budget een passende invulling kan 
worden gekozen. Op de volgende pagina’s worden de sponsorpakketten gepresenteerd. Deze pakketten 
kunnen door middel van maatwerk aan uw wensen worden aangepast.

Uiteraard zult u, zoals u van ons gewend bent, de gehele 
dag voorzien worden van de nodige (licht alcoholische) 
drankjes en zal vanaf het middag uur een “Good Living 
Lunch” geserveerd worden. Vanaf de tweede helft van de 
middag zal het nodige fingerfood verschijnen, waardoor 
u met een gevulde maag van het avondprogramma 
kunt genieten!

Gedurende de dag bestaat de mogelijkheid om te 
worden uitgenodigd om de prijzen mee uit te reiken 
aan de diverse winnaars van de verschillende rubrieken 
(verbonden aan uw bedrijf) en bestaat er de mogelijkheid 
om een ereronde mee te rijden in de rijtuigen van de 
deelnemers aan de tuigpaarden en hackney rubrieken.

Ook zijn er dit jaar weer diverse rondleidingen over het terrein die via een “kijkje achter de schermen” u nog 
meer betrokkenheid bieden met Concours Hippique Bergen op Zoom.

Het VIP arrangement bestaat uit;
• Koffie met zoete lekkernij
• Complementair drankarrangement
• “Good Living Lunch”
• Diverse fingerfood snacks gedurende dag

Losse VIP kaarten voor extra gasten of relaties zijn verkrijgbaar voor € 75 per stuk.
Tevens is het mogelijk om voor u en uw gasten, op bestelling en voor eigen rekening, een op maat 
samengestelde brunch, lunch of diner te laten serveren.

 



Sponsorsuggesties

Categorie 1 - Sponsoring € 175,-
• Reclame-uiting in de vorm van sponsorhindernis(sen), bedrijfsauto’s of 
 een vlag/reclamebord/spandoek
• Gratis parkeren op ons speciaal gereserveerde VIP parkeerterrein

Categorie 2 - Sponsoring € 300,-
• Logo vermelding op startlijsten en publiciteit
• 3 X vlag/reclamebord/spandoek
• Gratis parkeren op ons speciaal gereserveerde VIP parkeerterrein
• Uw hindernis op het springterrein
• 2 dagkaarten voor de VIP accommodatie inclusief VIP arrangement

Categorie 3 - Sponsoring € 500,-
• Logo vermelding op startlijsten en publiciteit
• 5 X vlag/reclamebord/spandoek
• Gratis parkeren op ons speciaal gereserveerde VIP parkeerterrein
• Uw hindernis op het springterrein
• 4 dagkaarten voor de VIP accommodatie inclusief VIP arrangement
• Eén van de rubrieken draagt uw (bedrijfs)naam

Categorie 4 - Sponsoring € 1.000,-
• Logo vermelding op startlijsten en publiciteit
• 5 X vlag/reclamebord/spandoek
• Gratis parkeren op ons speciaal gereserveerde VIP parkeerterrein
• Uw hindernis op het springterrein
• 6 dagkaarten voor de VIP accommodatie inclusief VIP arrangement
• Eén van de rubrieken draagt uw (bedrijfs)naam
• Winnaar van uw rubriek ontvangt een statiedeken met uw bedrijfslogo

Sponsorsuggesties

Sponsorpakket Brons € 1.500,-
• Logo vermelding op startlijsten en publiciteit
• 5 X vlag/reclamebord/spandoek
• Gratis parkeren op ons speciaal gereserveerde VIP parkeerterrein
• Uw hindernis op het springterrein
• 10 dagkaarten voor de VIP accommodatie inclusief VIP arrangement
• Eén van de rubrieken draagt uw (bedrijfs)naam
• Winnaar van uw rubriek ontvangt een statiedeken met uw bedrijfslogo

Sponsorpakket Zilver € 2.500,00
• Logo vermelding op startlijsten en publiciteit
• 10 X vlag/reclamebord/spandoek
• Gratis parkeren op ons speciaal gereserveerde VIP parkeerterrein
• Uw hindernis op het springterrein
• 14 dagkaarten voor de VIP accommodatie inclusief VIP arrangement
• Eén van de rubrieken draagt uw (bedrijfs)naam
• Winnaar van uw rubriek ontvangt een statiedeken met uw bedrijfslogo
• Op alle dagen een gereserveerde VIP tafel voor 6 personen met uw logo
• Uw Give-aways/reclamefolders op de tafels van de VIP accommodatie
• Plaatsen van uw bedrijfsbanners op de VIP accommodatie

Sponsorpakket Goud € 4.500,-
• Logo vermelding op startlijsten en publiciteit
• 10 X vlag/reclamebord/spandoek
• Gratis parkeren op ons speciaal gereserveerde VIP parkeerterrein
• Uw hindernis op het springterrein
• 24 dagkaarten voor de VIP accommodatie inclusief VIP arrangement
• Eén van de rubrieken draagt uw (bedrijfs)naam
• Winnaar van uw rubriek ontvangt een statiedeken met uw bedrijfslogo
• Op alle dagen een gereserveerde VIP tafel voor 10 personen met uw logo
• Uw Give-aways/reclamefolders op de tafels van de VIP accommodatie
• Plaatsen van uw bedrijfsbanners op de VIP accommodatie
• Inclusief twee flessen champagne per dag

Hoofdsponsorpakket
• Sponsorpakket Goud voor minimaal drie jaar of eenmalig € 7.500,00
• Logo vermelding op startlijsten en publiciteit
• 10 X vlag/reclamebord/spandoek
• Gratis parkeren op ons speciaal gereserveerde VIP parkeerterrein
• Uw hindernis op het springterrein
• 30 dagkaarten voor de VIP accommodatie inclusief VIP arrangement
• Eén van de rubrieken draagt uw (bedrijfs)naam
• Winnaar van uw rubriek ontvangt een statiedeken met uw bedrijfslogo
• Op alle dagen een gereserveerde VIP tafel voor 10 personen met uw logo
• Uw Give-aways/reclamefolders op de tafels van de VIP accommodatie
• Plaatsen van uw bedrijfsbanners op de VIP accommodatie
• Inclusief twee flessen champagne per dag
• De Grote Prijs wordt gekoppeld aan uw (bedrijfs)naam



Organisatie

Sponsorcommissie
 Teun van den Broek   teun@chboz.nl
 Suzanne Raming   suzanne@chboz.nl 
 Elise van Nispen   elise@chboz.nl
 Mart Nuyten     mart@chboz.nl
 Lonneke de Graaf - van Oort  lonneke@chboz.nl

Ambassadeurs
 Wethouder Arjan van der Weegen  Gemeente Bergen op Zoom

Erecomité
 Dhr. P Markus     Wouwse Plantage
 Drs. C. de Mooij    Kapellen
 Dhr. P. van der Horst    Huijbergen
 Dhr. P. Jochems    Lepelstraat
 Dhr. S. de Nijs    Wouw 
 Dhr. F. van Nispen   Bergen op Zoom

Postadres
 Stichting Concours Hippique Bergen op Zoom
 Blauwehandstraat 13
 4611 RK Bergen op Zoom

            Wilt u meer weten over dit mooie evenement neem dan een kijkje op www.chboz.nl.

Algemene Voorwaarden
De sponsor is zich er van bewust dat onder andere weersomstandigheden en bijvoorbeeld 
overheidsmaatregelen ter bestrijding van veeziekten zoals bijvoorbeeld varkenspest of MKZ, er toe kunnen 
leiden dat het evenement geheel of gedeeltelijk afgelast moet worden.

Partijen zullen in dat geval overleggen of van de organisatie van Concours Hippique Bergen op Zoom naar 
redelijkheid verwacht mag worden dat in verband met afgelasting, door Concours Hippique Bergen op 
Zoom niet gemaakte kosten aan de sponsor geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd.

Indien Concours Hippique Bergen op Zoom  genoodzaakt is het evenement ten gevolge van externe 
oorzaken geheel of gedeeltelijk af te gelasten, is zij jegens de sponsor niet aansprakelijk wegens het niet 
leveren van de overeengekomen tegenprestaties.

Voorts accepteert Concours Hippique Bergen op Zoom geen aansprakelijkheid voor schade geleden door 
de sponsor of zijn genodigden door bijvoorbeeld diefstal, vermissing, letsel, vernieling, enzovoorts.

Elke sponsor gaat een sponsorovereenkomst aan met Concours Hippique Bergen op Zoom en aanvaardt 
hiermee de algemene bepalingen zoals hierboven zijn beschreven.

Voorwaarden Sponsormateriaal

Hindernissen
Uw hindernis dient in goede staat te verkeren. De parcoursbouwer zal beoordelen of uw hindernis in het 
parcours kan worden opgenomen.

Aanlevering vlaggen en hindernissen:
U bent zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van uw reclamemateriaal en hindernissen. Deze dienen 
uiterlijk woensdag 31 mei 2017 te zijn bezorgd op het wedstrijdterrein aan de Zuid-Westsingel te Bergen op 
Zoom. De organisatie kan niet garanderen dat vlaggen en/of hindernissen die na deze datum worden 
aangeleverd geplaatst kunnen worden.

U bent hiernaast zelf verantwoordelijk om uiterlijk dinsdag na het evenement uw reclamemateriaal en 
hindernissen zelf weer op te halen op het wedstrijdterrein aan de Zuid-Westsingel te Bergen op Zoom.

Aanlevering bedrijfslogo
In verband met plaatsing van uw bedrijfslogo dient u een digitale versie van dit logo aan te leveren. Dit 
is gewenst als vector bestand (EPS of AI). Aanleveren dient minimaal 30 dagen voor aanvang van het 
evenement te geschieden.

Vlaggen en wimpels
De organisatie hanteert een minimale maat van 1 meter bij 1,5 meter voor vlaggen en wimpels. Vlaggen 
en wimpels die niet aan deze minimale maat voldoen hebben geen garantie om geplaatst te worden.

 
Colofoon
Deze sponsormap is tot stand gekomen met behulp van

Fotomateriaal:
Equifoto   www.equifoto.nl     
Maaike Krimpenfort  www.maaikekrimpenfort.nl

Vormgeving:
Van den Elshout Concept & Ontwerp



mede mogelijk gemaakt door


