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SYMPATHISANT
€125 excl. BTW

• Logo op het TV-scherm in de kantine
• Logo vermeld op de website 
• Mogelijkheid om een sponsorhindernis in de piste te 

plaatsen tijdens de ponyjumpings
• Voorrecht tot inschrijven 1 combinatie per wedstrijd
• Uitnodiging op onze VIP-sponsoravond voor 2 personen 

€50 excl. BTW

• Logo op het TV-scherm in de kantine
• Logo vermeld op de website 

ALLROUND SPONSOR
€600 excl. BTW

• Logo op de 3 affiches
Dressuurcup, ponymasters en indoorjumpings paarden

• Logo vermeld op de website 
• Logo op de startlijsten
• Mogelijkheid om een spandoek uit te hangen tijdens de

wedstrijden
Tijdens dressuurcup, ponymasters en indoorjumpings paarden

• Logo op het TV-scherm in de kantine 
Tijdens dressuurcup, ponymasters en indoorjumpings paarden

• Voorrecht tot inschrijven 2 combinaties per wedstrijd
• Uitnodiging op onze jaarlijkse barbecue voor 2 personen 
• Uitnodiging op onze VIP-sponsoravond voor 5 personen

 

 

 
 

 
 
 
 

Dressuurcup 
 

Elk winterseizoen staat de kalender bij Rijhal De Damburg goed 
gevuld met jumpings, ponyjumpings, trainingsparcours. Sinds 
2018 willen wij echter ook de dressuurruiters en -liefhebbers 
van de nodige accommodatie voorzien en de verdiende 
aandacht in de paardensport bieden. Daarom werd de eerste 
dressuurcup georganiseerd in het seizoen van 2018-2019. 
 
Over een totaal van 4 wedstrijden werd er in elke reeks (B-PSG) 
een totaalwinnaar bekend. Mooie geld- en naturaprijzen 
konden voorzien worden voor onze laureaten mede dankzij 
onze trouwe sponsors. Met als kers op de taart een 
dressuurclinic gegeven door ex Belgisch kampioen Simon 
Missiaen. 
 
Ook voor het seizoen van 2019-2020 staat de dressuurcup 
weer op de planning. Wilt u zich graag engageren als partner 
van onze dressuurcup, dan kan dat volgens onderstaande 
sponsorformules.           

HOOFDSPONSOR
€750 excl. BTW

• Vernoeming van uw firma in de wedstrijdnaam
• Logo op de affiche
• Logo vermeld op onze website
• Logo op de startlijsten
• Logo op het TV-scherm in de kantine 
• Mogelijkheid om een spandoek uit te hangen tijdens de 

dressuurwedstrijden 
• Voorrecht tot inschrijven 2 combinaties per wedstrijd
• Uitnodiging op onze jaarlijkse barbecue voor 2 personen
• Uitnodiging op onze VIP-sponsoravond voor 6 personen

Kiezel Kleine-Brogel 55, B-3990 Peer
www.drukkerijhendrix.be
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SPONSOR
€500 excl. BTW

• Per wedstrijd wordt er een proef genoemd naar uw bedrijf 
• Logo op de affiche
• Logo vermeld op de website 
• Logo op de startlijsten
• Mogelijkheid om een spandoek uit te hangen tijdens de 

ponyjumpings
• Mogelijkheid om een sponsorhindernis in de piste te 

plaatsen tijdens de ponyjumpings
• Logo op het TV-scherm in de kantine
• Voorrecht tot inschrijven 2 combinaties per wedstrijd
• Uitnodiging op onze jaarlijkse barbecue voor 2 personen 
• Uitnodiging op onze VIP-sponsoravond voor 4 personen

Sinterklaas en carnaval jumping seizoen 2018-2019

Partner
€250 excl. BTW

• Logo op het TV-scherm in de kantine 
• Logo vermeld op de website 
• Logo op de startlijsten 
• Mogelijkheid om een sponsorhindernis in de piste te 

plaatsen tijdens de ponyjumpings
• Voorrecht tot inschrijven 1 combinatie per wedstrijd
• Uitnodiging op onze VIP-sponsoravond voor 4 personen 

Prijsuitreiking met BBQ 2018-2019

SPONSOR
€350 excl. BTW

• Logo op de affiche
• Logo vermeld op onze website
• Logo op de startlijsten
• Logo op het TV-scherm in de kantine 
• Mogelijkheid om een spandoek uit te hangen tijdens de 

dressuurwedstrijden 
• Voorrecht tot inschrijven 1 combinatie per wedstrijd
• Uitnodiging op onze VIP-sponsoravond voor 4 personen

Winnaressen 2018-2019 Amber Wuijts en Lotte Maesen

SYMPHATISANT
€150 excl. BTW

• Logo vermeld op onze website 
• Logo op de startlijsten
• Logo op het TV-scherm in de kantine 
• Voorrecht tot inschrijven 1 combinatie per wedstrijd
• Uitnodiging op onze VIP-sponsoravond voor 2 personen

Winnares niveau PSG 2018-2019 Zinzi Aegten
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€500 excl. BTW
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Ponymasters
Sinds enkele jaren organiseren we de ponymasters. Over een 
totaal van 5 wedstrijden, inclusief een finale, strijden 
ponyruiters van alle leeftijden voor de titel in hun reeks. 

Op vrijdagavond verwelkomen we tijdens deze wedstrijden 
ponyruiters van het niveau ‘balkjes draven’ tot 120 cm. Elke 
wedstrijd wordt voorzien van talrijke geld- en naturaprijzen. 
Bovendien worden de laureaten van het eindklassement extra 
in de bloemetjes gezet tijdens onze jaarlijkse barbecue met 
feestelijke prijsuitreiking.

Dankzij de steun van onze sponsors en partners kunnen wij 
telkens mooie en gloednieuwe prijzen voorzien voor al de 
deelnemende jonge talenten. Wilt u hieraan meewerken, dan 
kan dat volgens de onderstaande sponsorformules. 

HOOFDSPONSOR
€1000 excl. BTW

• Vernoeming van uw firma in de wedstrijdnaam
• Logo op de affiche
• Logo vermeld op de website 
• Logo op de startlijsten
• Mogelijkheid om een spandoek uit te hangen tijdens de 

ponyjumpings
• Mogelijkheid om een sponsorhindernis in de piste te 

plaatsen tijdens de ponyjumpings
• Logo op het tv-scherm in de kantine
• Voorrecht tot inschrijven 2 combinaties per wedstrijd
• Uitnodiging op onze jaarlijkse barbecue voor 4 personen 
• Uitnodiging op onze VIP-sponsoravond voor 6 personen
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Bovendien worden de laureaten van het eindklassement extra 
in de bloemetjes gezet tijdens onze jaarlijkse barbecue met 
feestelijke prijsuitreiking.

Dankzij de steun van onze sponsors en partners kunnen wij 
telkens mooie en gloednieuwe prijzen voorzien voor al de 
deelnemende jonge talenten. Wilt u hieraan meewerken, dan 
kan dat volgens de onderstaande sponsorformules. 

HOOFDSPONSOR
€1000 excl. BTW
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• Logo op de affiche
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• Logo op de startlijsten
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• Mogelijkheid om een sponsorhindernis in de piste te 

plaatsen tijdens de ponyjumpings
• Logo op het tv-scherm in de kantine
• Voorrecht tot inschrijven 2 combinaties per wedstrijd
• Uitnodiging op onze jaarlijkse barbecue voor 4 personen 
• Uitnodiging op onze VIP-sponsoravond voor 6 personen
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dressuurclinic gegeven door ex Belgisch kampioen Simon 
Missiaen. 
 
Ook voor het seizoen van 2019-2020 staat de dressuurcup 
weer op de planning. Wilt u zich graag engageren als partner 
van onze dressuurcup, dan kan dat volgens onderstaande 
sponsorformules.           

HOOFDSPONSOR
€750 excl. BTW

• Vernoeming van uw firma in de wedstrijdnaam
• Logo op de affiche
• Logo vermeld op onze website
• Logo op de startlijsten
• Logo op het TV-scherm in de kantine 
• Mogelijkheid om een spandoek uit te hangen tijdens de 

dressuurwedstrijden 
• Voorrecht tot inschrijven 2 combinaties per wedstrijd
• Uitnodiging op onze jaarlijkse barbecue voor 2 personen
• Uitnodiging op onze VIP-sponsoravond voor 6 personen

Kiezel Kleine-Brogel 55, B-3990 Peer
www.drukkerijhendrix.be
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Lieze Maesen 
+32 472 86 46 52 

 
Aliene Wuijts 

+32 475 58 90 56 
 

Jonas Somers 
+32 476 72 29 57 

 
rijhaldamburg@gmail.com 
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