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Voorwoord
De Jumping Sint-Niklaas staat in 2018 opnieuw geprogrammeerd.  
Het is niet altijd een sinecure om een gepaste plaats op de drukke 
paardensportkalender te vinden.  In 2018 organiseren we begin mei 
en zo ontlopen we meteen voor de jeugdigen onder ons de drukke 
examenperiode.

Een andere datum maar wel met hetzelfde concept.  Vier dagen mooie 
sport in een uniek en verzorgd kader voor iedereen.  In de jumpingpiste 
hebben we als orgelpunt uiteraard de zestiende editie van de Beker Oost-
Vlaanderen maar we maken evenzeer ruimte voor andere liefhebbers van 
de paardensport met reeksen van 80cm tot en met 1m25, jonge paarden 
en ook de pony’s.

We zorgen naast de sport voor veel sfeer en gezelligheid met ondermeer 
een tweede editie van de “Ladies Night” op donderdagavond, “De Nacht 
van Het Wase Paard” op vrijdagavond en tijdens het weekend valt er altijd 
wel wat te beleven in en rond het tentendorp van Het Wase Paard.  Met 
name op zondag gooien we de deuren van onze verzorgde VIP-lounge 
open voor een unieke beleving.  Dankzij jullie enthousiasme van de 
voorbije jaren zullen we in 2018 opteren voor een geheel aangepaste vip 
beleving om de gezelligste jumpingnamiddag nog aangenamer te maken.

Kortom, we zijn nu al in volle voorbereiding voor onze volgende editie en 
we hopen dat jullie er opnieuw bij zullen zijn.

Glenn Maes
Voorzitter Het Wase Paard vzw
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Programma

Palmares Beker
Oost-Vlaanderen

2003   Valentijn De Bock
2004   Valentijn De Bock
2005   Jimmy Vermeulen
2006   Tim Van Den Broeck
2007   Joris Vergauwen
2008   Joris Vergauwen
2009   Joris Vergauwen
2010   Thomas Baukeland
2011   Tim Van Den Broeck
2012   Yentl Baert
2013   Valentijn De Bock
2014   Tim Van Den Broeck
2015   Audrey De Bock
2016   Steven Van Meersche
2017   Gilles Faveere
2018   ???

DONDERDAG - 3  mei
4-jarigen • 5-jarigen • 6-jarigen • 80cm • 90cm • 1m00 • 1m10

VRIJDAG - 4 MEI
95cm • 1m05 • 1m15 • 1m25 – Kwalificatie

ZATERDAG - 5 MEI
Pony 60cm • Pony 70cm • Pony 80cm • Pony 90cm • Pony 1m00 • 90cm • 1m25 – Kleine Grote Prijs

ZONDAG - 6 MEI
95cm • 1m15 • 1m25 – Grote Prijs • 1m05
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JONGE PAARDEN
Tijdens de openingsdag komen de jonge paarden aan 
bod.  Meteen een unieke opwarmer voor de cyclus die 
een week later op hetzelfde terrein doorgaat.

INSTAPREEKSEN
Op donderdag worden manches verreden van de Trofee Roger Joos 
met reeksen vanaf 80cm tot en met 1m10.  Ook op vrijdag, zaterdag en 
zondag zijn er reeksen gepland van 90cm tot en met 1m15.

PONYREEKSEN
Zaterdagochtend starten we met de pony’s.  De toekomstige toppers komen dan in de ring 
met proeven die starten op een hoogte van 60cm tot en met 1m00.

BEKER OOST-VLAANDEREN
Het hoogtepunt is uiteraard de Beker Oost-Vlaanderen met op vrijdag de kwalificatieproef voor de Grote Prijs op 
zondag die tevens de finale is van de Beker Oost-Vlaanderen.  Op zaterdag is er de Kleine Grote Prijs, de “kleine 
finale” van de Beker Oost-Vlaanderen.  Wie treedt er in 2018 in de voetsporen van Jill Buijze die de Grote Prijs 
won of Gilles Faveere, de magistrale winnaar van de Beker Oost-Vlaanderen in 2017.
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Hospitality
 SCHUIF AAN VOOR  DE SPONSORLUNCH

Op zondag vergasten we U graag in onze VIP ruimte voor het alomgekende sponsorbuffet.  
Van bij het aperitief tot aan het dessert verwennen we U en uw gasten met de nodige 
gastronomische hoogstandjes overgoten met alle dranken die U wenst (sterke dranken en 
champagne zijn niet inbegrepen).  Standaard loopt deze formule van 12u00 tot 17u00 en 
is het een all-in formule waarbij U bovendien de ontknoping van de Grote Prijs vanop de 
eerste rij kan meemaken.
 
 150 euro per persoon
 (excl BTW en minimaal 2 personen vereist)
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Visibility
Reclame
Logovermelding op onze TV schermen
 150 euro (excl BTW)

 Sponsorhindernis 
 Hindernis wordt opgenomen in de nevenproeven van de wedstrijd
  500 euro per hindernis (excl BTW) 

  Standruimte
  U kan uw producten voorstellen aan een ruim publiek.
   350 euro (excl BTW)



 GOLD PARTNER 
    
▪ Hospitality voor 6 personen (all-in op zondag)
▪ Hindernis in piste inbegrepen 
  (hindernismateriaal door U aan te leveren)
▪ Logo op alle publicaties, op het LED screen (chronobord)
  en op TV schermen 

 1.250 Euro (excl BTW)xcl BTW)

 DIAMOND PARTNER   
 
▪ Hospitality voor 12 personen (all-in op zondag)
▪ Hindernis in piste inbegrepen
  (hindernismateriaal door U aan te leveren)
▪ Logo op alle publicaties, op het LED screen (chronobord)
  en op TV schermen 
▪ Indien gewenst, standruimte of plaats voor demo materiaal   
  inbegrepen

 2.500 Euro (excl BTW)
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 PLATINUM PARTNER  
  
▪ Hospitality voor 24 personen (all-in op zondag)
▪ Hindernis in piste inbegrepen (hindernismateriaal door U aan te leveren)
▪ Logo op alle publicaties, op het LED screen (chronobord) en op TV     
  schermen 
▪ Indien gewenst, standruimte of plaats voor demo materiaal inbegrepen
▪ U krijgt de mogelijkheid om uw naam te koppelen aan één van de     
  hoofdproeven van het evenement en U wordt prominent betrokken bij de  
  belangrijkste prijsuitreikingen

 5.000 Euro (excl BTW)

 EXCLUSIVE PARTNER   
 
Volgens uw individuele wensen, sluiten we een 
exclusiviteitscontract af waarbij zowel de hospitality als de 
visibiliteit in detail worden uitgewerkt.  U wordt dan de 
presenting partner van het evenement en we dragen grote 
zorg voor uw promotionele activiteiten.

 Te bespreken (vanaf 5.000 Euro excl BTW)
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VRIJDAG 4 MEI : DE NACHT VAN HET WASE PAARD

Samen rond de BBQ, een ijsje van Foubert en dan ... music maestro please.

Sfeer en gezelligheid tot in de late uurtjes tijdens de Nacht Van Het Wase 
Paard, vrijdagavond 4 mei in het tentendorp van Het Wase Paard.

Ambiance
DONDERDAG 3 MEI : LADIES NIGHT ... EN “MAN CAVE”

De Ladies Night met “Shop With Julia”, Bijau, Bakkerij Van Goethem, Modemakers, 
Parfumerie Pascale en zo veel meer, werd enthousiast onthaald.  Uiteraard is er dit 
jaar de tweede editie.  We hebben al enkele nieuwe verrassingen in petto en dus 
staan de dames opnieuw centraal voor deze avond. 

En er is meer .... want voor de heren zorgen we voor een echte “man cave” ... want 
ook zij hebben recht op een avondje uit !

De openingsavond van Het Wase Paard op donderdagavond 3 mei is er dus voor 
haar ... maar ook voor hem.



Contact
Peter Braem  0475.27.42.58
Tom Heyrman  0474.45.02.84
Valentijn De Brabander 0478.26.49.98
Glenn Maes  0473.77.77.72
Ronny Pauwels  0495.75.24.67
Steven Van Britsom 0473.26.00.98
Omer Van Stappen 0495.81.67.80
Danny Verbraeken 0478.88.10.27

Contact
Secretariaat
VZW Het Wase Paard
Gyselstraat 77
9100 Sint-Niklaas

BTW    0476.068.377
IBAN    BE15 8601 2345 6730
BIC    SPAA BE22
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