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Inleiding 

 

Beste, 

 

 

Van 31 maart tot 2 april vindt het Belgisch kampioenschap westernrijden plaats. Dit evenement zal plaatsvinden in 
het Azelhof in Lier. Tijdens deze kampioenschappen nemen verscheidene nationale en internationale ruiters het tegen 
elkaar op om in een bepaalde westerndiscipline Belgisch kampioen te worden. 
Dit Belgisch kampioenschap is het hoogtepunt van zowel American Quarter Horse als in de westernsport gekend 
onder de noemer All breed. Het trekt dan ook veel bezoekers en deelnemers aan. Het is een evenement voor jong en 
oud, beginner of professionele ruiter. 

 

We zijn ons er terdege van bewust dat een evenement als dit niet kan worden verwezenlijkt zonder de steun van 
diverse bedrijven en organisaties. 
Het is dan ook erg belangrijk voor de Belgische kampioenschappen dat ze gesponserd wordt, zodat wij dit 
kampioenschap de aandacht kunnen geven dat zij verdient. Op die manier kunnen wij de westernsport promoten en 
helpen groeien binnen zijn bestaande fundamenten. 

 

U als eventuele sponsor heeft vaak verschillende belangen voor het sponseren van een bepaalde organisatie of een 
evenement. Zo kunt U Uw naamsbekendheid vergroten of U wilt door een evenement te sponseren een hogere omzet 
verkrijgen. Misschien wilt U Uw betrokkenheid bij het Western gebeuren onderstrepen of Uw (nieuwe) producten 
presenteren. Wij als organisatoren van de Belgische kampioenschappen vertrouwen er dan ook op dat we in deze iets 
voor elkaar kunnen betekenen. 

 

U hebt nu de sponsormap voor U liggen waarmee U ons kan helpen om van dit gegeven iets prachtigs te kunnen 

maken. Hierin vindt U algemene informatie over wat het evenement inhoudt. Daarnaast geven wij U een sfeerverslag 

door middel van enkele foto’s. In deze sponsormap worden eveneens diverse sponsormogelijkheden voor u uiteen 

gezet. Laat dit echter geen belemmering zijn want elke vorm van sponsoring is bij ons meer dan welkom. 

 
Wij hopen alvast op uw gewaardeerde bijdrage te kunnen rekenen, want zonder uw steun en die van de vele 

vrijwilligers kan een evenement als dit niet meer worden georganiseerd. 

 

 

 
Met sportieve groet, 

 
Johny Vangeel en Yves Van Aken 

president@prab.be en BQHA2020p@outlook.com 

Performance Riding Association Belgium PRAB 

Belgium Quarter Horse Association BQHA 

www.bqha.xyz 
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Wat zijn de Belgische kampioenschappen? 

De Belgische kampioenschappen is onze grootste en belangrijkste internationale wedstrijd van het jaar. Deze drie- 
daagse geeft iedereen de opportuniteit om te genieten van de pracht van de westernsport. 

 

Onze doelstelling is het organiseren van een Belgisch kampioenschap waarin onze leden en internationale ruiters het 
tegen elkaar kunnen opnemen in de diverse disciplines die de westernsport te bieden heeft en dit op verschillende 
niveau’s. Ook voor de bezoekers zorgt dit voor de nodige variatie tijdens het bewonen van dit evenement. 

 

Het Belgisch Kampioenschap voor het grootste paardenras ter wereld, de Quarter Horse, is voor de ruiters van dit 
kampioenschap meestal de afsluiter van het Showseizoen. Deze keer is het Belgische kampioenschap de aller eerste 
show van het seizoen. De ruiters kunnen het hele showseizoen als Belgische kampioen aantreden en onze Belgische 
kleuren uitdragen. 

 

Tijdens deze wedstrijd zijn er naast de uiterst variërende disciplines, een winkelgalerij, infostanden en mogelijkheid 
tot verkrijgen van spijs en dranken. Er zal eveneens op zaterdagavond een gevuld avond programma zijn met Vip 
tafels, eten en drank, optredens en animatie. 

 

Samengevat, het bezoeken van deze wedstrijd is voor een kenner een must, voor de leken een openbaring in het ka- 
der van rust, afgewisseld met het spannende wedstrijdgebeuren. 

mailto:info@prab.be
http://www.bqha.xyz/
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Dit kampioenschap staat garant voor 
 

 Ambiance 

 Gezelligheid 

 Ontspanning 

 Actie 

 Internationale en nationale ruiters 

 Diverse stands met westernmateriaal & nieuwe producten 
 

 

 

 

mailto:info@prab.be
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Wat betekent sponsoring voor u: 
 Vermelding op de officiële website van onze organisatie www.bqha.xyz. 

Met gemiddeld 1500 bezoekers de ideale plaats voor uw publiciteit 

 Vermelding op het evenement door middel van reclameborden/spandoeken 

 Melding tijdens het evenement door middel van de omroepinstallatie 

 Mogelijkheid tot uitdelen van flyers bij de ingang 

 Verslag van het evenement door regionale kranten 
 

 Aankondiging van het evenement op eigen wedstrijd Facebook pagina, en BQHA 
pagina. Met extra aandacht voor de sponsors. 

 

 Mogelijkheid tot het opstellen van een eigen promotiestand of banner voor alle sponsors 
vanaf Zilver level.  

 

 
 

Formule Bedrag Omschrijving 
 Trophy beeld +1500 euro + VIP arrangement voor 8 personen (zaterdag +1 cava) 

+ Cheque overhandiging aan de winnaar 
+ Omroep via geluidsinstallatie 
+ ½ Blz. programmaboekje 
+ Spandoek 

Platinum +1.000 euro + VIP arrangement voor 6 personen (zaterdag +1 cava) 
+ Spandoek in de wedstrijdarena 
+ Overhandiging van 3 trofeeën 
+ 1 blz in het programmaboekje 
+ Logo op de BQHA website voor een jaar 

Goud +600 euro + VIP arrangement voor 4 personen (zaterdag+1 cava) 
+ Spandoek in de wedstrijdarena 
+ Overhandiging van 2 trofeeën 
+ 1/2 blz in het programmaboekje 
+ Logo op de BQHA website voor een jaar 

Zilver +250 euro + VIP arrangement voor 2 personen (zaterdag+1cava) 
+ Spandoek in de wedstrijdarena 
+ Overhandiging van 1 trofee 
+ 1/4 blz in het programmaboekje 

mailto:info@prab.be
http://www.bqha.xyz/
http://www.bqha.xyz/
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Formule Bedrag Omschrijving 
Wedstrijdnummers  300 euro Uw logo op de wedstrijdnummers 

Logo op trail poort 250 euro Uw logo op de stijlen van de trail poort, u moet wel zelf 
voor u logo zorgen. 

Enkel spandoek 200 euro In de wedstrijdpiste 

Programma boekje 1 blz : 250 euro 

½ blz: 130euro 

1/4 blz : 75 euro 

 

Alle natura prijzen Op maat gemaakte voorstel in 
functie van sponsoring. 

Omroepen via de geluidsinstallatie en in overleg ver- 
meldingen in programma boekje 

Standplaats shop Op maat gemaakte voorstel in 
functie van sponsoring. 

 

 

Opgelet! Alle logo’s dienen aangeleverd te worden via email ten laatste op 5 Februari.  

 
Document voor inbreng in administratie is mogelijk. 

mailto:info@prab.be
http://www.bqha.xyz/
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Contactinformatie en Praktisch: 

 Alle Belgische trainers zetten zich mee achter dit verhaal en zullen ook deze vraag om sponsoring bij 
u neerleggen. 

 
 Alle natura prijzen en sponsorgelden dienen om deze wedstrijd te realiseren en de proeven aantrekke- 

lijk te maken. 

 

 Sponsoring dient overgemaakt te worden op het rekeningnummer BE46 7340 6479 8736 

 VOOR 5 MAART 2023 (liefst vroeger) 

- Vermeld uw naam Sponsor BC23, 

 

- Stuur laatste document, ingevuld aan show@BQHA.BE (voor de administratie) 

 
 Alle logo’s of andere info moet voor 5 februari gestuurd worden aan show@BQHA.BE 

(liefst vroeger) 

 
 Natura prijzen, banners, moeten voor de start van de wedstrijd aanwezig zijn, kan bvb via de trainers 

of contacteer ons. 

 

 

Wij staan met een heel team, als één groep achter deze organisatie BQHA-PRAB 
 

mailto:info@prab.be
http://www.bqha.xyz/
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Het hele BQHA en PRAB team bedankt u van 

harte om deze show te ondersteunen. 

INFO document en logo’s sturen naar:  

show@BQHA.BE  

Rekeningnummer BE46 7340 6479 8736  

ALLES VOOR 5 FEBRUARI 2023 (of sneller) 
Naam bedrijf of sponsor:  

Adres straat:  

Adres gemeente:  

BTW nummer:  

Telefoonnummer:  

Email:  

Bedrag sponsoring of nature prijzen:  

Sponsor formules:  

  Vermelding programmaboekje:        1 blz,        ½ blz,       ¼ blz 

Document nodig, sponsor inbreng:  

Fiscaal jaar:        2022,       2023 

Andere speciale wensen of opmerkingen:  
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