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Voorwoord

Het Nationaal Concours Hippique Eext wordt in 2022 voor de 91ste
keer georganiseerd van vrijdag 3 t/m maandag 6 juni 2022! Door de
jaren heen zijn de concoursen veranderd en met name in professionaliteit gegroeid. Ook wij hebben de laatste jaren niet stilgezeten
en hebben grote stappen gemaakt op dit gebied. Mede dankzij
de hulp van onze sponsoren staan we waar we nu staan. Op dit
moment wordt er al veel werk verzet om de 91ste editie de 90ste
te laten evenaren of zelfs te overtreffen. We hopen dat de ‘tussenstop’ die we hebben meegemaakt in verband met corona,
geen roet in het eten gooit.
Vol goede moed kijken wij uit naar de editie van 2022. Als organisatie gaan wij er weer een prachtig evenement van maken. Wij
hopen dat de sponsoren, deelnemers en het publiek wederom
kunnen genieten van alle facetten van de prachtige paardensport
rondom het Pinksterweekend.
Marten Hilbolling
Voorzitter Concours Hippique Eext

Het 91e concours
We blikken vooruit naar de 91ste editie van CH Eext, waarbij we de trend van de jubileumeditie gaan
voortzetten. Een concours waarin zowel de dressuur, het springen en de tuigpaarden aan bod komen. Alle rubrieken worden verreden op onze prachtige zandbodem.
Concours Hippique Eext wordt in de media omschreven als een concours van internationale allure.
Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Tijdens de vorige editie telde het concours meer dan 1500
starts, dit jaar gaan we voor minimaal hetzelfde! We hopen natuurlijk op een prettige samenwerking
met u als sponsor.

Dressuur

Met het honderd procent zandconcept onderscheiden we
ons als concours van de rest in
de regio. De ruiters en amazones waarderen dit enorm en
de bodem wordt als belangrijk
pluspunt ervaren door hen. Dit
jaar staat vrijdag 3 juni in het
teken van de dressuur. We zien
zowel de basis, subtop als kür
op muziek de revue passeren.

Springen

De springpaarden en –pony’s
komen in actie vanaf de zaterdag voor Pinksteren tot en met
Pinkstermaandag met de vertrouwde, vaste rubrieken. Van
jong tot oud: iedereen krijgt
zijn verdiende plek tijdens CH
Eext. Op zaterdag 4 juni zien
we de klassen L ,M, Z en ZZ.
Op zondag 5 juni komen naast
de pony’s ook de klassen BB
en B paarden aan bod. Tot slot
zien we op Pinkstermaandag
de Z, ZZ en 1.40 m. paarden in
de ring.

Tuigpaarden

De tuigpaarden komen traditiegetrouw in de baan op
Pinkstermaandag. Er worden
verschillende rubrieken verreden. De tuigpaardenklassen
worden afgewisseld met de
hogere springrubrieken.

Contact

E-mail: info@cheext.nl
Telefoon: 085-3037121
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Sponsor producten

Vriend van CH Eext 		
€75
Draagt u het concours hippique in Eext een warm hart toe? Word vriend en wij zullen uw (bedrijfs)naam
vermelden op de website.
Reclamebord 			
€275,U bent vier dagen zichtbaar op het hoofdterrein op één of meerdere plekken langs de piste. De promotiematerialen worden, nadat u de drukbestanden heeft aangeleverd, kosteloos geproduceerd. Het
reclamebord blijft eigendom van de organisatie zodat het bord hergebruikt kan worden bij een volgende editie.
Hindernis in de ring		
€250,Beschikt u over een KNHS goedgekeurde hindernis voorzien van uw reclame? Dan zetten we deze
graag voor u in de ring. U dient de hindernis zelf te brengen en op te halen.

Viplounge

Elke sponsor ontvangt, afhankelijk van het pakket en/of product, tickets voor de viplounge. Wilt u uw
gasten ontvangen op het concoursterrein aan een exclusieve zespersoons viptafel? Kies dan voor het
gouden of platina pakket.

Sponsorpakketten

Koper

Brons

Zilver

Goud

Platina

€ 150,-

€ 250,-

€ 500,-

€ 750,-

€ 1000,-

Vermelding

½ pagina

½ pagina

Hele pagina

Hele pagina

Meest gekozen!

Logo op de site

Advertentie in het
magazine

Toegang tot de
viplounge

Aantal consumptie munten

2

2

4

6

6

personen

personen

personen

personen

personen

5

15

20

30

40

Lunch op
Pinkstermaandag

Ja, zes personen.

Reclamebord of Reclamebord of
hindernis in de
hindernis in de
ring.
ring.

Exposure in de
piste

Reclamebord en
hindernis in de
ring.

Logo op LED
scherm

Rubriek sponsor

Promodorp

Het Nationaal Concours Hippique Eext kent al jaren een gezellig en gevarieerd promodorp. In dit promodorp presenteren niet alleen bedrijven uit de hippische sector zichzelf. Maar ook bedrijven uit andere branches weten ons evenement te vinden. Tijdens het concours kunt u uw bedrijf vier dagen lang
onder de aandacht brengen bij een zeer gevarieerd publiek. De stands zijn optimaal gesitueerd rond de
piste.
U kunt een keuze maken uit twee type plekken. Indien u zelf beschikt over een professionele verkoopwagen, kunt u kiezen voor vrije strekkende meters. Mocht u hier niet over beschikken dan kunt u kiezen
voor het huren van één of meerdere pagode tenten voorzien van een houten vlondervloer.

Pagodetent

4x4 meter €395,5x5 meter €435,4x4 meter (2x) €650,5x5 meter (2x) €895,-

Stroomvoorziening
16 Ampère €75,-

Vrije strekkende meters
Per meter €30,-

Catering

Nieuw!

Standhouders kunnen kosteloos
gebruik maken van de cateringservice. Dagelijks zal er lunch en
diner geserveerd worden. (max.
twee personen per stand)

