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Teun van den Broek, van Pony-
ruiter tot Voorzitter.

Als kleine Bergse jongen kwam 
Teun via zijn broer Lou in aanraking 
met de paardensport. Het 
Concours Hippique Bergen op 
Zoom hoort daardoor al sinds de 
eerste kennismaking standaard in 
de jaarplanning.

Van manege lessen bij de familie 
Wittenbols, welke ook binding 
hadden met het CHBoZ, tot 
succesvol pony-ruiter, tot een 
professioneel dienstverband bij 
de familie Kouwenberg, waarvan 
vader Cees jarenlang dé voorzitter 
van dit prachtige evenement 
was. Hierna volgde de stap naar 
zelfstandigheid, via de familie van 
der Horst/Meeus, wederom met 
een link naar het Concours.

Met het ouder worden en de 
werkzaamheden nu als Trainer/
Coach, brak de tijd aan voor 
verantwoordelijkheid. Het was tijd 
voor verjonging in het bestuur en 
nam Teun de fakkel als voorzitter 
over van Frans van Nispen. 
Naar goed voorbeeld en vol 
enthousiasme word er nu door een 
nieuwe, jonge groep gewerkt aan 
het voorbestaan van dit prachtige 
historisch evenement in het hart 
van de stad op stadspark “Kijk in 
de pot”.

Voorwoord
Namens de organisatie van Concours Hippique Bergen op Zoom heb 
ik het genoegen om u hierbij de vernieuwde sponsorbrochure aan te 
mogen bieden. 

Concours Hippique Bergen op Zoom is een van de mooiste 
evenementen in West-Brabant.  Een rijke traditie van meer dan 
honderd jaar verbindt prachtige paardensport met gastvrij en 
bourgondisch Bergen op Zoom. De stad waar Brabant Zeeland kust. 
Een Pinksterweekend lang word stadspark “Kijk in de Pot” omgetoverd 
tot één groot hippisch festijn met tal van wedstrijden in de disciplines 
aangespannen, dressuur en springen. De offi ciële “kick off” van de 
115de editie van Concours Hippique Bergen op Zoom is op vrijdag 18 
mei 2018.

Concours Hippique Bergen op Zoom biedt een prachtig decor. Niet 
alleen voor degenen die zich met paardensport verbonden voelen 
en daarin actief zijn, maar voor iedereen die wilt genieten van 
Aangenaam Bergen op Zoom. Een vierdaags programma vol met 
prachtige paardensport op hoog niveau, afwisselende shows en 
clinics, dat samen met een Good Living Fair en culinair genieten garant 
staat voor de ultieme beleving. Concours Hippique Bergen op Zoom 
heeft het allemaal.

Na voetbal is de paardensport de sport met de grootste economische 
waarde. Concours Hippique Bergen op Zoom biedt u een uniek 
podium om uw bedrijf onder een groot publiek te promoten. Ieder jaar 
weer mag dit evenement zich verheugen op grote media-aandacht 
van pers, radio en tv.

Investeren in Concours Hippique Bergen op Zoom loont. U creëert niet 
alleen extra waarde voor uw onderneming; u ondersteunt ook de 
Nederlandse ruitersport, Concours Hippique Bergen op Zoom in het 
bijzonder.  

In deze brochure vindt u verschillende suggesties voor sponsoring. 
Maatwerk is vanzelfsprekend ook mogelijk. De sponsorcommissie van 
Concours Hippique Bergen op Zoom bespreekt graag uw wensen.

Ik nodig u graag uit om deze sponsorbrochure door te lezen. Ik spreek 
daarbij de hoop uit dat u uw bedrijf wilt verbinden aan de 115de editie 
van het Concours Hippique Bergen op Zoom.  Ik ontmoet u graag 
tijdens het Pinksterweekend van 18 tot en met 21 mei aanstaande op 
het VIP-terras in stadspark “Kijk in de Pot”.

Teun van den Broek
Voorzitter 
Stichting Concours Hippique Bergen op Zoom



Boy-Adrian van Gelderen is een van de 
jaarlijks terugkerende ruiters bij Concours 
Hippique Bergen op Zoom. Vanaf jongs 
af aan is het een droom van Boy om 
met de wereldtop mee te rijden en 
momenteel timmert hij hard aan deze 
weg. Zo heeft hij diverse Nationale 
en Europese titels bemachtigd, werd 
hij afgelopen jaar Belgisch kampioen 
Young Riders en sloot hij zijn Young 
Riders carrière af met een zilveren team 
medaille op het EK in Samorin. 

“CHBoZ staat standaard ieder jaar 
op mijn concours planning! Wat ik zo 
bijzonder aan CHBoZ vind is dat het een 
echte beleving is, dat je op praktisch 
geen ander landelijk / nationaal 
concours hebt op dit niveau. Het is 
echt een evenement voor iedereen 
van paardenliefhebber tot professional! 
De locatie is erg bijzonder, paarden en 
ruiters kunnen er veel leren!” Aldus Boy-
Adrian van Gelderen.
 
In de afgelopen jaren is Boy naast 
sporter ook ontwikkeld als ondernemer. 
Zo is er naast topsport focus op 
handel en fokkerij. “Onze stal groeit 
in professionaliteit, zo hebben wij het 
geluk 3 goedgekeurde hengsten in ons 
bezit te hebben. Daarnaast zijn er veel 
renovaties uitgevoerd om onze stal 
tot een hoger niveau te tillen, zowel 
nationaal als internationaal.” 

Naast de paardensport heeft Boy ook 
ambities in de kledingindustrie, zo heeft 
hij afgelopen jaar zijn kledinglijn B. 
Luxury by Adrian gelanceerd, wat ook 
internationaal goed ontvangen wordt.

Boy-adrian van Gelderen
Winnaar Grote Prijs Bergen op Zoom 2017



6 7

CHBOZ 2.0
Terugkijkend op de vorige editie van Concours Hippique Bergen op Zoom 
bevestigt dat de in 2017 met het evenement nieuw ingeslagen weg (CHBOZ 2.0) 
succesvol is gebleken. De officiële “kick off” op vrijdagmiddag met de start van 
de eerste springrubrieken. De uitbreiding van het programma met de ponysport. 
De doorontwikkeling van het horeca- en VIP-terras als plek om te ontmoeten. De 
introductie van de Good Living Fair als verbindende schakel tussen horeca- en VIP-
terras, springring en show- en dressuurterrein. En niet te vergeten het Kids-plein. Allemaal 
succesfactoren en reden om ook dit jaar op de nieuw ingeslagen weg door te gaan.

Concours Hippique Bergen op Zoom is “beleving”.

De unieke identiteit en het historische karakter (voormalig militair oefenterrein) 
van stadspark “Kijk in de Pot” draagt daar in grote mate aan bij. Een glooiend 
wedstrijdterrein op gras met daaromheen de volledige entourage. Het  stadspark is 
openbaar; de toegang tot het evenement is gratis. 

Publiek kan de wedstrijden, shows en clinics van dichtbij en vanaf het horecaterras 
gadeslaan. Sponsoren en genodigden worden gastvrij onthaald in de Vip lounge, waar 
in een ongedwongen sfeer en onder het genot van culinaire lekkernijen kan worden 
bijgepraat of zakelijke contacten kunnen worden aangehaald. 

De Good Living Fair geeft aan “fun-shoppen” een extra dimensie. Een groot aanbod 
van verschillende standhouders presenteert de prachtigste producten waaronder 
woonaccessoires, fashion en diverse streekproducten. Ook kan worden genoten van 
diverse proeverijen. De sfeervol ingerichte stands geven het geheel een exclusieve, 
maar bovenal gezellige, uitstraling. 

Kinderen hoeven niet stil te zitten. Op het Kids-plein kunnen zij zich heerlijk vermaken. Zo 
wordt Concours Hippique Bergen op Zoom ook een gezellig familie-uitje.

Kortom, vier dagen lang is stadspark “Kijk in de Pot” het decor van Aangenaam Bergen 
op Zoom. 

Voorlopig programma 2018
Vrijdag 18 mei
Springen paarden

Zaterdag 19 mei
Dressuur pony’s
Springen pony’s
Hartog Lucerne Competitie pony’s
Subtop dressuur paarden 
Para-dressuur paarden
Bixie wedstrijd

Zondag 20 mei
Springen paarden 
Dressuur paarden
Hackney’s 

Maandag 21 mei
Springen paarden (Grote Prijs)
Dressuur paarden (Wisselbekers)
Tuigpaarden
Stallencompetitie

Zondag & maandag zijn er vele spectaculaire shows en clinics te bewonderen.  

Good-Living Fair & Kinderdorp
Ook dit jaar is de “Good Living Fair” weer prominent aanwezig op het prachtige 
concours terrein. De gedreven ondernemers vanuit de regio, maar zeker ook vanuit de 
wijde omtrek tonen er hun mooiste producten en heerlijkste lekkernijen, hippe fashion 
items en kunstzinnige werken. Ook voor de deelnemers zijn er branche gerichte stands 
aanwezig zodat zeker ook de paardensportliefhebber zijn hart kan ophalen!

Laat u inspireren door de enthousiaste standhouders, zij adviseren u graag en vertellen 
met veel passie over hun producten en diensten. Mede doordat de standhouders 
vanuit de regio komen, bied de fair de uitgelezen kans om een goede indruk te krijgen 
van de Brabantse sferen en gezelligheid.

Bent u ook een gedreven ondernemer, en heeft u interesse in een plekje op onze fair 
schroom dan niet om contact op te nemen voor verdere informatie.

Uiteraard hebben we ook aan de jeugd gedacht, speciaal voor hun is er een waar 
kids-plein gerealiseerd. Hier kunnen zij naar hartelust spelen op de springkussens 
en stormbaan, terwijl u geniet op het sfeervolle terras waar u onder het genot van 
verschillende lekkernijen die diverse foodtrucks aanbieden, de paardensport kunt 
volgen. 
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Sponsors CH Bergen op Zoom 
Bergen op Zoom is goed wonen. Bergen op Zoom is prima werken. Bergen op Zoom 
is cultuur beleven. Centraal gelegen in de driehoek Antwerpen-Breda-Rotterdam is 
Bergen op Zoom goed bereikbaar. Bergen op Zoom is de stad waar Brabant Zeeland 
kust.

Concours Hippique Bergen op Zoom behoort met jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers 
en een groot deelnemersveld met vele nationale en buitenlandse deelnemers tot de 
top 5 van best bezochte Concours Hippiques in Brabant. 

Laat u verleiden om uw bedrijf voor een groot en interessant publiek te promoten. Als 
sponsor bent u een of meer dagen te gast bij Concours Hippique Bergen op Zoom. 

U heeft vrij toegang tot de speciaal ingerichte VIP accommodatie. Daar wacht u een 
Bourgondische beleving met een groot aanbod aan gratis drankjes en overheerlijke 
culinaire lekkernijen en een speciaal sponsorprogramma.

Voor iedere sponsor kan worden voorzien in passende sponsormogelijkheden. 
Variërend van basis tot maatwerk en passend bij uw wensen en budget. Onderstaand 
overzicht met sponsorsuggesties is bedoeld om u bij het maken van uw keuze te 
helpen. Heeft u specifieke wensen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met 
de sponsorcommissie van Concours Hippique Bergen op Zoom. Veel is mogelijk. Achter 
in deze sponsorbrochure onder “Organisatie” vindt u de contactpersonen van de 
sponsorcommissie en hun contactgegevens.
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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 € 750,-
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

Sponsorpakket Brons € 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
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 € 1.500,00
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 € 2.500,-
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 fl essen champagne per dag

Platina
Sponsorpakket Goud voor minimaal drie jaar of eenmalig in overleg
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 fl essen champagne per dag
De Grote Prijs wordt gekoppeld aan uw (bedrijfs)naam



14 15

Organisatie
Sponsorcommissie
Birgit van Groenigen   birgit@chboz.nl
Teun van den Broek   teun@chboz.nl
Mark Allsopp    mark@chboz.nl
Roel van Wamel   roel@chboz.nl
Mart Nuyten    mart@chboz.nl
Elise van Nispen   elise@chboz.nl
Lonneke de Graaf - van Oort  lonneke@chboz.nl
David Speijer    david@chboz.nl

Ambassadeur
Wethouder Arjan van der Weegen  Gemeente Bergen op Zoom

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

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.

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 16 mei 2018 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 uw 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.

Colofon
Deze sponsormap is tot stand gekomen met behulp van

Vormgeving
Variety Productions B.V. - www.variety-productions.nl

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




