Riders’ Pleasure is our business
6, 7, 8 & 9 februari

Voorwoord
Wanneer vijf jonge, ambitieuze ruiters gezellig
samenzitten ontstaan de grootste ideeën, in dit
geval, een hippisch prestigieus evenement. De Equi
Masters wordt een drie-daagse jumping waar plezier,
gezelligheid en sport centraal staan. zowel de jonge
ruiters, als de ervaren toppers komen aan hun trekken.
Pieter Kenis, Sander Kenis, Niels Laenen, Philippe
Mertens en Robin Anthonissen hebben voor dit uniek
evenement een setting uitgekozen waar professionaliteit
en amusement elkaar vinden. In Hippisch Centrum
Massenhoven vonden we de locatie die volledig voldoet
aan al onze verwachtingen om van deze jumping
een groot feest te maken waar sport en plezier
gestroomlijnd in elkaar kunnen vloeien.

Takeldienst Leuven

▪▪ Elektriciteitswerken
▪▪ Domotica
▪▪ Herstellingen
▪▪ Datanetwerken

Gedurende vele jaren staan wij al ter
uwer beschikking voor het slepen in
de regio Leuven en omgeving. Wij
staan steeds garant voor een goede
en snelle service. Onze diensten zijn
het slepen, takelen en bergen.

C. Van der Linden is een vooruitstrevend bedrijf dat zorgt voor een
totaalaanneming voor een privé of
bedrijfstuin.
Daarnaast denken we ook mee over
het ontwerp en realisatie van hippische projecten.

www.cisvanderlinden.be

www.tvlelektro.be

Glaswerken Dierckx, gevestigd
te Geel, is een jong bedrijf maar
toch hebben we al 29 jaar ervaring in de glaswereld.
www.glaswerkendierckx.be

Programma
Met veel trots stellen wij u ons vernieuwd programma
voor. Na het succes van onze trainings-jumping tijdens de
vorige editie, hebben we ervoor gekozen om deze opnieuw
te organiseren.
Het avondprogramma krijgt ook een boost dankzij het
optreden van een special guest en een gezellige Jenever
Party op vrijdagavond. Op zaterdagavond sluiten we
traditie getrouw af met de Riders Party waar DJ Double-U
voor de ambiance zal zorgen.

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

6 februari 2020

7 februari 2020

8 februari 2020

9 februari 2020

Dag training

Jumping

Jumping

Jumping

▪▪ Training 85cm
▪▪ Training 95cm
▪▪ Training 105cm
▪▪ Training 115cm
▪▪ Training 125cm

▪▪ Young Horses 85cm
▪▪ Young Horses 100cm
▪▪ Young Horses 115cm
▪▪ Paarden 120-125cm

▪▪ Paarden 95cm
▪▪ Paarden 105cm
▪▪ Paarden 115cm
▪▪ Paarden KGP 125cm
▪▪ Masters

▪▪ Pony’s 70-80cm
▪▪ Pony’s 90-100cm
▪▪ Pony GP 110cm
▪▪ Paarden GP 130cm
▪▪ Paarden 120cm

Avond training

Entertainment

Entertainment

Entertainment

▪▪ Training 90cm
▪▪ Training 100cm

▪▪ Sponsorreceptie
▪▪ Jenever Party

▪▪ VIP diner
▪▪ Riders Party

▪▪ VIP lunch

STX Horseboxes is een merk van de Belgische
Stephex Groep, onbetwistbaar marktleider op
het gebied van vrachtwagens voor paardentransport.
Tijdens de Equi Masters biedt Stephex een
gloednieuwe tackbox aan voor de winnaar van
de grote prijs op zondagmiddag.

stephexhorsetrucks.com

Sponsorformules
Om al deze ideeën om te zetten in realiteit is er meer nodig
dan alleen het enthousiasme van vijf jonge kerels. Wij
hopen dan ook beroep te mogen doen op uw liefde voor de
paardensport. Met uw sponsorbijdrage kan dit evenement
uitgroeien tot iets groots, waar velen van onder de indruk
zijn en vaak over gesproken wordt. Als potentiële sponsor
kunnen wij u verschillende formules bieden waarbij u in de
spotlight geplaatst zal worden en de nodige erkenning krijgt
die u verdient.
Wij werken graag een gepersonaliseerd voorstel voor u uit.

Platinum

Diamond

Gold

Silver

▪▪ Logo op LED-scherm
▪▪ Vermelding op website
▪▪ Voorinschrijving 5 ruiters
▪▪ De Grote Prijs op zondag

▪▪ Logo op LED-scherm
▪▪ Vermelding op website
▪▪ Voorinschrijven 2 ruiters
▪▪ Proef zal uw naam dragen
▪▪ Plaatsing sponsorhindernis
▪▪ VIP-diner op zaterdag EN

▪▪ Logo op LED-scherm
▪▪ Vermelding op website
▪▪ Voorinschrijving 1 ruiter
▪▪ Proef zal uw naam dragen
▪▪ Plaatsing sponsorhindernis
▪▪ VIP-diner op zaterdag OF

▪▪ Logo op LED-scherm
▪▪ Vermelding op website
▪▪ Voorinschrijving 1 ruiter
▪▪ Uitnodiging voor 4 personen

VIP-lunch zondag voor 6

VIP-lunch zondag voor 6

VIP-lunch zondag voor 12

personen inclusief fles cava

personen inclusief fles cava

personen inclusief 2 flessen

per sessie

tijdens gewenste sessie

zal uw naam dragen

▪▪ Plaatsing sponsorhindernis
▪▪ VIP-diner op zaterdag EN
cava per sessie

▪▪ Uw ruiter in de masters
▪▪ Uw logo op de prijs-dekens
▪▪ Uitnodiging voor 8 personen
op de sponsorreceptie

EUR 2.500

excl. BTW

op de sponsorreceptie

EUR 500 excl. BTW

Bronze
▪▪ Uw ruiter in de masters
▪▪ Uw ruiter in de masters
▪▪ Uitnodiging voor 4 personen ▪▪ Uitnodiging voor 4 personen ▪▪ Logo op LED-scherm
op de sponsorreceptie
op de sponsorreceptie
▪▪ Vermelding op website
▪▪ Uitnodiging voor 2 personen

EUR 1.250

excl. BTW

EUR 850

excl. BTW

op de sponsorreceptie

EUR 250

excl. BTW

Hoogwaardige knikladers voor landbouw, industrie, paardensector,
tuinbouw, openbare instellingen,....
		

▪▪ Hersellingen
▪▪ Onderhoud
▪▪ Autoverkoop
▪▪ Carrosserie

Uw verdeler:

www.garagepaulkenis.be

▪▪ Brandstoffen
▪▪ Benzinestation
▪▪ Smeermiddelen
▪▪ Mazouttanks

▪▪ Grondwerken
▪▪ Afbraakwerken
▪▪ Recyclage
▪▪ Containerdienst
▪▪ Beton
▪▪ Stabilisatie

www.kenis-f.be

www.adams-polendam.be

Group TJL-Events kan door jaren ervaring
uw evement professioneel van tenten en
aankleding voorzien.

Woestenborghs is een familiebedrijf
sinds 1976. “Zorgen voor elkaar” zit
in ons bloed. Het is als het ware het
DNA van het bedrijf. Wij zorgen voor
elk bouwproject alsof het ons eigen
kind is. Zodat we het bij de geboorte
puur en volmaakt aan de trotse ouders
kunnen overhandigen.

Molenhof staat al jaren garant voor een
gemoedelijke ontvangst en een familiale
sfeer.
Wij zijn gelegen in het groen, wat maakt
dat zowel onze zalen als de tuinen ter
beschikking staan van ons clienteel.
Wil u liever op een andere locatie feesten,
dan staat onze traiteurservice ter uwer
beschikking.

woestenborghs-bouwbedrijf.be

Het volledige Molenhof-team maakt er een
erezaak van om uw feest tot iets prachtigs
uit te bouwen!

Wij hebben ondermeer in ons aanbod:

▪▪ Spantenten
▪▪ Kadertenten
▪▪ Athenatenten
▪▪ Membraamtenten
▪▪ Sheltertenten
▪▪ Vloeren
▪▪ Verwarming
▪▪ Aankleding
▪▪ ...
tjlevents.be

Uw partner in
prefab constructies
omgprefabbeton.be

molenhofbrecht.be

Word standhouder
Naast het aantrekkelijke sport- en avondprogramma
dat de Equi Masters haar bezoekers biedt, zijn ook de
verschillende promostands een publiekstrekker. Het
grote aantal bezoekers evenals de publiciteit rond
het evenement bieden u een uitgelezen kans om uw
bedrijf of product onder de aandacht te brengen.
Voor een promostand maken wij graag een offerte op
maat.

HORSE
GEAR
C & T Horse Gear staat voor
competition en training materiaal van
een goed kwaliteit maar voor een
betaalbare prijs. Bezoek onze webshop
voor een overzicht van onze producten.

www.ct-horsegear.com

JV-Horses is een gespecialiseerd in
de fokkerij en biedt steeds een ruime
keuze uit springpaarden van alle niveaus, gaande van beloftevolle 4-jarigen over fijn geschoolde amateurpaarden tot ervaren toptalenten.
www.jv-horses.com

Voor de efficiëntste verwijdering
van asbest!

4Best is een gecertificeerd
asbestverwijderingsbedrijf uit de
provincie Antwerpen. Wij voeren alle type
asbestverwijderingswerkzaamheden uit bij
zowel particuliere als professionele klanten.
4 Best uw asbestpartner waarbij
veiligheid, professionaliteit en
correctheid centraal staan!
Vraag uw vrijblijvende offerte aan:
www.4best.be
info@4best.be
+32 476 51 97 87

▪▪ Inbraakbeveiliging
▪▪ Camerabewaking
▪▪ Toegangscontrole
▪▪ Videofonie
▪▪ Domotica
▪▪ Verlichting
www.symelektro.be

Contact
Heeft u nog vragen of wenst u een voorstel op maat?
Neem gerust contact met ons op of breng een bezoek aan onze
website voor de laatste updates.

Pieter Kenis

▪▪ +32 497 62 39 25
▪▪ pieter@equi-masters.com

Sander Kenis

▪▪ +32 477 13 42 50
▪▪ sander@equi-masters.com

Robin Anthonissen

▪▪ +32 477 88 85 57
▪▪ robin@equi-masters.com

Niels Laenen

▪▪ +32 476 51 97 87
▪▪ niels@equi-masters.com

Philippe Mertens

▪▪ +32 472 89 61 53
▪▪ philippe@equi-masters.com

Equi Masters VZW

▪▪ Lage Heide 1
2340 Beerse

▪▪ www.equi-masters.com
▪▪ info@equi-masters.com
▪▪ BE 0598.873.842

