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Beste Partner 

Na lang wachten hebben we eindelijk de GO gekregen om ons eve-

nement terug te mogen laten doorgaan en kijken er ongelooflijk 

hard naar uit om er samen met u dit jaar weer een groot feest van 

te maken in het kader van ons 10-jarig jubileum. Dit alles zal weer 

doorgaan van 10 tot en met 14 november 2021  in rijhal Kraaienhorst 

te Brecht.

Elk jaar weer proberen we aan ons evenement een frisse wending 

te geven met het veranderen of toevoegen van nieuwe rubrieken. 

Dit jaar hebben we een extra dag volledig in functie van de  

dressuurwereld. Onze G-sporters zullen deze dag weer het beste 

van zichzelf mogen komen geven, maar hier bovenop hebben we 

in het avondprogramma een clinic van onze nieuwe partners van 

de welbekende Begijnhoeve.

Zoals de vorige edities kan dit niet zonder de financiële en prak-

tische steun van onze sponsors en zonder jullie steun zouden we 

nooit tot een 10de editie gekomen zijn en daar willen we u al op-

recht  voor bedanken. Ook dit  jaar hebben we jullie weer hard 

nodig om ons evenement weer tot een succes te maken. Daar-

tegenover willen we jullie dan ook graag feestelijk ontvangen in 

onze VIP-lounge met buffet voor een gezellige en sportieve dagen.

Hopelijk tot dan.

Wim, Kurt en het ganse I Love Jumping team.



IN MEMORIAM 
ANDRÉ VORSSELMANS

Met veel verdriet moesten we afscheid 

nemen van André Vorsselmans, trouw lid 

van ons I Love Jumping Team. 

Drè en zijn familie waren er van in het prille  

begin altijd bij en vormden onze concours 

tot wat die de dag van vandaag is. 

Als eerbetoon dragen we de ‘Masters’ op 

aan Dré en herdenken we zo een groot 

vakman in de paardensport.

Graag willen we dan ook Dré bedanken voor zijn inzet 

al die jaren, maar ook zeker zijn familie die, ondanks 

hun groot verlies, ons blijft steunen en actief meewerkt 

aan I Love Jumping.







FORMULES

GOLD
• Vip-diner voor 10 personen op zaterdag of zondag (naar keuze).

• 2 Vip-tafels voor 6 personen op ‘Auction Day’.

• Hoofdproef dat uw naam draagt.

• Exporuimte in tent.

• Uw reclame digitaal in de piste en ingang.

• Uw banner in de piste.

• Uw hindernis in het parcours (zelf aan te leveren).

• Uw paard of ruiter in de krachtproef/masters en/of Six-bars.

• Uw logo op de website met doorklikmogelijkheid.

SILVER
• Vip-diner voor 6 personen op zaterdag of zondag.

• 1 Vip-tafel voor 6 personen op ‘Auction Day’.

• Nevenproef dat uw naam draagt.

• Uw reclameboodschap vermeld op digitaal scherm in de piste.

• Uw logo op de website met doorklikmogelijkheid.

€  1 250

€  750



€  250

€  100

STAND IN ‘WELKOMTENT’  
OP AANVRAAG.

• Reclame op ledscherm in de ‘Welkomtent’.   

• 6 personen op ‘Auction Day’.

• Reclame op ledscherm in de ‘Welkomtent’.

BRONZE
• VIP-diner voor 4 personen op zaterdag of zondag.

• 1 Vip-tafel voor 6 personen op ‘Auction Day’.

• Reclame op ledscherm in de ‘Welkomtent’. 

• Uw reclameboodschap vermeld op digitaal scherm aan de ingang.

• Uw logo op de website met doorklikmogelijkheid.

€  480



MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Lepelstraat 7, 2920 Nieuwmoer-Kalmthout

info@ilovejumping.be

Rekeningnummer: IBAN BE98 7310 1593 9293

BIC KREDBEBB

Btw-nummer: BE 0839 608 442

















CONTACT

Wim Sanders

0476 67 65 33

Kurt Van Velthoven

0494 29 97 73

RIJHAL KRAAIENHORST

Kraaienhorst 18, 2960 Brecht

www.ilovejumping.be
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