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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  Christophe De Brabander

2019  Steven Vermeir

2020  Kevin Meersman (SMS Jumping)

2021  Céline De Cabooter (SMS Jumping)

2022  Audrey De Bock

VOORWOORD

Eindelijk konden we in 2022 opnieuw knallen en organiseerden, met enige uitstel, onze 20ste jubileumeditie van 

de Jumping Sint-Niklaas.    Het resultaat waren talloze blije gezichten bij vele (pony)ruitertjes en tegelijkertijd 

grote focus en concentratie met het oog op de eindwinst in de Beker Oost-Vlaanderen bij heel wat doorwinterde 

deelnemers.    Maar ook ons publiek was laaiend enthousiast en genoot met volle teugen van ons evenement 

dat ondertussen een rijke traditie heeft opgebouwd en nog steeds toonaangevend is !

Het team van Het Wase Paard staat opnieuw klaar om er in 2023 er opnieuw iets speciaals van te maken.  We 

houden vast aan de mix van sport en ontspanning en zorgen ervoor dat er voor iedereen wat te beleven is 

zodat elke (paarden)sportliefhebber zich goed voelt op de Ster.

Bovendien zal er ook naast het springterrein heel wat animo zijn.  Op donderdagavond bouwen we verder 

aan het WK Beerpong.  We zijn nu al benieuwd wie er het duo De Brabander-Baetens gaat opvolgen.  Op 

vrijdagavond gaan we uit de bol met de “Nacht van Het Wase Paard”.  Zaterdag wordt een heuse “Kids Day” en 

zondag is er natuurlijk de sportieve apotheose waar iedereen op de afspraak is.

En laat dit nu de reden zijn waarom we dit allemaal doen, een leuke beleving creëren en gezellig samen genieten 

van de mooiste en meest unieke sport ter wereld, met in het hart de samenwerking tussen mens en paard.

We borduren verder op het verleden en 

we bieden een leuke mix van sport, plezier 

en een ongekende sfeer.  De typische 

gezelligheid van de JUMPING SINT-

NIKLAAS, de sfeer van “men kent men”, 

is een garantie.  Bovendien bieden we in 

onze VIP tent voor de aanwezigen niet 

alleen een unieke blik op het sportieve 

gebeuren, maar ook een gastronomisch 

festijn voor alle aanwezigen.

In deze brochure geven we een impressie 

van het programma en lijsten we alle 

mogelijkheden op om uw zaak aan ons 

evenement te verbinden.  Als return laten 

we u genieten van op de eerste rij en 

zorgen we voor de nodige uitstraling van 

uw diensten of producten.

Met sportieve groeten,

Namens het Bestuur van  

vzw Het Wase Paard

Glenn Maes
Voorzitter
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Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
11 mei 12 mei 13 mei 14 mei

4-jarigen 95cm Pony 50cm 
“Springeding” 95cm

5-jarigen 1m05 Pony 60cm 1m05

6-jarigen 1m15 Pony 70cm 1m25  
Grote Prijs BEKER

70cm 1m25   
Selectie BEKER Pony 80cm 1m15

80cm Pony 90cm

90cm Pony 1m00

1m00 90cm

1m10 1m10

1m20  
Troosting BEKER

 

PROGRAMMA 2023

EN GENIET VOORAL OOK VAN …

Donderdagavond 
WK Beer Pong

Zaterdag 
Kids Day

Vrijdagavond 
Nacht van Het Wase Paard  

(BBQ & Party)

Op zondag kan U aanschuiven voor de sponsorlunch in 
onze VIP-tent, een uitgebreid gastronomisch buffet.
Van bij het aperitief tot aan het dessert verwennen we 
u samen met uw gasten met de nodige culinaire hoog-
standjes 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.

350 euro (excl BTW)  
voor 2 personen sponsorlunch op zondag

Op vrijdagavond is er ook nog eens de NACHT VAN HET 
WASE PAARD.  Een uitgebreide BBQ met daarbovenop 
nog eens een goede party.  Top ingrediënten om het 
weekend een vliegende start te geven.

Indien je graag onze beide culinaire events combineert, 
dan bieden we je deze combiformule aan.

400 euro (excl BTW)  
voor 2 personen  BBQ op vrijdagavond en sponsorlunch 
op zondag

• Publiciteit  
Logovermelding op schermen/Spandoek   
175 euro (excl BTW)

• Hindernis  
Uw aangeleverde hindernis geregeld  
in het parcours 
600 euro (excl BTW)

• Standruimte 
In overleg wat locatie betreft (indoor/outdoor) 
600 euro (excl BTW)

FUN & FOOD

FUN & FOOD & BBQ & PARTY

VISIBILITY
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CONTACT

SECRETARIAAT
VZW Het Wase Paard

Gyselstraat 77
9100 Sint-Niklaas

Ond Nr 0476.068.377

IBAN BE15 8601 2345 6730

BIC SPAA BE22

Copyright foto’s : Something ELSe Photography Design by digitalprinting

WEDSTRIJDLOCATIE
Recreatiepark De Ster

Vossekotstraat te Sint-Niklaas

info@wasepaard.be
www.wasepaard.be

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
Benjamin Vanderheyden 0495.78.59.57
Frederick Van Raemdonck 0470.09.71.10
Omer Van Stappen 0495.81.67.80
Danny Verbraeken 0478.88.10.27

BESTUUR

GOLD PARTNER
1.500 euro (excl. BTW)

• Fun & Food voor 6 personen
• BBQ & Party voor 2 personen
• De door u aangeleverde hindernis in de piste  

(en wordt zeker gebruikt in de kwalificatie en/of troosting  
en indien mogelijk ook in de Grote Prijs)

• Logo op alle publicaties
• Logo op het LED scherm in de piste

PLATINUM PARTNER
5.000 euro (excl. BTW)

• Fun & Food voor 24 personen
• BBQ & Party voor 8 personen
• De door u aangeleverde hindernis in de piste  

(en wordt zeker gebruikt in de Grote Prijs)
• Logo op alle publicaties
• Logo op het LED scherm in de piste 
• Indien gewenst ook mogelijkheid voor  

een standruimte inbegrepen
• Uw firmanaam wordt gekoppeld aan  

één van de hoofdrubrieken van de wedstrijd 

DIAMOND PARTNER
2.750 euro (excl. BTW)

• Fun & Food voor 12 personen
• BBQ & Party voor 4 personen
• De door u aangeleverde hindernis in de piste  

(en wordt zeker gebruikt in de Grote Prijs)
• Logo op alle publicaties
• Logo op het LED scherm in de piste 
• Indien gewenst ook mogelijkheid voor een standruimte inbegrepen
• Uw firmanaam wordt gekoppeld aan één van de rubrieken  

van de wedstrijd

EXCLUSIVE PARTNER
prijs in overleg

We maken een pakket op maat van uw behoeftes.   
Een uitgebreid partnership staat u te wachten en  
u krijgt een prominente plaats in het ganse gebeuren.



Bedankt voor  
de steun in 2022

En graag tot op de  
Jumping Sint-Niklaas

11-14 mei 2023
Recreatiepark De Ster


