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We hebben de beste ruiters ooit, onze paarden zijn
wereldtop en ook de klasse van onze organisaties dwingt
overal bewondering af. Een uitschieter, al vele jaren maar
nu meer dan ooit, is FLANDERS HORSE EVENT in het welriekende Beervelde bij Gent. Van 31 juli tot 4 augustus.
FANDERS HORSE EVENT is allang geen groentje meer. Het
event is een constante, een traditie, een baken in paardenland. Niet alleen voor verwende toeschouwers maar ook
voor de internationale ruiters die vanuit alle windstreken
en uithoeken (uit zeventwintig landen!) naar Beervelde
komen aandraven om zich te meten in een driesterrenconcours met grote allure. FHE staat voor sport van de
bovenste plank en tegelijk voor een sociale gebeurtenis
van uitzonderlijk niveau.
Het immense succes is geen toeval. Het is het resultaat
van jarenlange gedrevenheid, inzet en passie voor de
sport die u, die ons, na aan het hart ligt. Ooit gestart als
regionale wedstrijd, geëvolueerd naar een nationale cyclus
voor jonge paarden en uitgegroeid tot een onvolprezen
internationale ontmoeting met uitstraling tot ver over de
landsgrenzen. Het uitgangspunt van FHE is immers dat het
ieder jaar mooier en beter moet zijn. Ter plaatse trappelen,
piafferen in hippische taal, daar houden ze niet van in de
landelijke en kleurrijke gemeente van Lochristi. Die filosofie
leverde in de voorbije jaren heerlijke sport op in het paradijselijke domein d’Heyboght waar iedereen welkom is en
de toegang gratis.

BLANC DE BLANCS

Rond de weidse en perfecte arena bent u niet alleen. Over
vijf dagen bent u hier in het fijne gezelschap van bijna twintigduizend andere toeschouwers van de meest diverse
pluimage. Aan het roer van de organisatie staat van bij de
aftrap het bevlogen tweespan Patrick Gansbeke – Danny

springt uit de band
De Mol, geruggensteund door dat andere ijverige en
onmisbare duo Caroline De Rooze – Kathy Tondelier. Niet
onbelangrijk is de inbreng en het advies van de ervaren
‘Raad der Wijzen’ met Hubert Hamerlinck, Jo Beddeleem,
Hans Plessers, Peter Van Miegroet, Glenn Maes en Wim
Maenhout.
Ook de prijzenpot gaat ieder jaar de hoogte in met tweehonderdduizend euro nu al en een hippische bezetting
van zo’n vijfhonderd paarden. Grote namen op het palmares en ook de opvolger van Koen Vereecke, winnaar
in 2018, zal uit het goede hout gesneden moeten zijn.
Hoogstaande sport en spanning zijn gegarandeerd. Niet
alleen op de laatste dag, zondag 4 augustus, dag van de
Grote Prijs. De eerste dag al zijn er heel wat wedstrijden
voor jonge en andere paarden, een studentenrubriek aan
het slot. Donderdag kijken we uit naar de speedclass en
vrijdag zijn er interessante wedstrijden voor zes- en zevenjarige paarden, het neusje van de zalm voor de echte kenners. En natuurlijk ook de traditionele ‘Battle of the clubs’,
aan absolute blikvanger.
Op zaterdag is overdag de Family Day waar kinderen volop
kunnen genieten van diverse animatie, ponyritten, ballonplooiers, etc. Op het avondprogramma staat er de ondertussen internationaal befaamde exclusieve veulenveiling.

FHE staat voor sport
van de bovenste
plank en tegelijk
voor een sociale
gebeurtenis van
uitzonderlijk niveau

Er is nog zoveel meer in de heerlijkheid van d’Heyboght:
optredens, kinderanimatie, diverse stands. Gulle sponsors
ook die er dankzij hun geprezen partnership mee zorg
voor dragen dat FHE opnieuw een onvergetelijk feest is.
En nog dit, tafelen en genieten is een niet onbelangrijke
bijkomstigheid in Beervelde. Fijn dat u er weer bij bent! F

Leo De Vos
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Data
Woensdag 31 juli 2019
ÎÎ Donderdag 1 augustus 2019
ÎÎ Vrijdag 2 augustus 2019
ÎÎ Zaterdag 3 augustus 2019
ÎÎ Zondag 4 augustus 2019
ÎÎ

Concept
ÎÎ

”Flanders Horse Event” is de overkoepelende naam
voor volgende Hippische evenementen:
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Internationale jumping CSI1* – CSI3* – CSI YH
Veulen veiling
Business Club Experience
Family Day

Facts
Internationale jumping d’ Heyboght CSI1*- CSI3* - CSIYH
ÎÎ FHE staat in de top 5 van de Belgische outdoor jumpings
ÎÎ € 200.000 prijzengeld
ÎÎ 5.550 Vip gasten
ÎÎ 250 Business Club leden
ÎÎ 18.500 bezoekers
ÎÎ 150 nationale en internationale deelnemers
ÎÎ 450 paarden
ÎÎ 27 landen en 4 werelddelen: Europa, Noord en Zuid
Amerika, Australië en Azië
ÎÎ 250 hotelkamers
ÎÎ Kinderanimatie
ÎÎ Toegang gratis
ÎÎ
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Woensdag

31 | 07

Uur

Reeks

Hoogte

10.00

BOTC

Selectie Battle of the Clubs

14.00

CSI1

1m10

15.00

CSI1

1m20

17.00

CSI YH

6-jarige

18.30

CSI YH

7-jarige

19.30

Showproef

Studenten

Donderdag 01 | 08
Uur

Reeks

Hoogte

09.00

CSI1

1m10

10.00

CSI1

1m20

12.00

CSI2

1m30

14.00

CSI2

1m40

16.00

CSI3

1m30

19.30

CSI3

1m40 Special Speedclass

22.30

Party

Vrijdag

02 | 08

Uur

Reeks

Hoogte

08.00

CSI YH

6-jarige

10.00

CSI YH

7-jarige

12.00

CSI2

1m30

13.15

CSI2

1m40

15.00

CSI3

1m40

17.30

CSI3

1m45

20.00

BOC

22.30

Party
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1/2 finale Battle of the Clubs
Ladies white party
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Zaterdag

03 | 08

Uur

Reeks

Hoogte

08.00

CSI1

1m10 Finale

10.00

CSI2

1m30

14.30

CSI3

1m30

15.00

CSI1

1m25 Finale

15.30

CSI YH

6-jarige

18.00

CSI YH

7-jarige

19.00

Auction

Voorstelling veulens

19.30

CSI3

1m45

21.00

Auction

Veulen veiling

22.30

Party

Auction Party

Zondag

© Foto Royal

04 | 08

Uur

Reeks

Hoogte

10.15

CSI3

1m35

12.15

CSI1

1m40 Grand Prix

14.30

SHOW

Show Vlaamse trekpaarden

17.00

CSI3

1m50 Grand Prix

18.00

BOTC

Finale Battle of the Clubs

© Foto Royal
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Internationale jumping

d’ Heyboght
CSI3* | CSI2* | CSI1* | CSI YH
Sinds 2006 organiseert Flanders Horse Event voor het eerst een internationale jumping. Na de
eerste CSI2* outdoor jumping kregen we onmiddellijk van FEI (Federation Equestre Internationale)
de toestemming om een CSI4* concours te organiseren. In 2019 gaat de 13de editie van CSI
d’ Heyboght door; Ieder jaar trachten we zowel op sportief vlak als op vlak van hospitality
diverse verbeteringen door te voeren en dit telkens in samenspraak met onze sponsors.
Tijdens CSI d’Heyboght kunnen ruiters/amazones deelnemen in drie categorieën zijnde CSI3*, CSI2*, CSI1* & CSI
YH. De CSI3* wedstrijden zijn wedstrijden van een hoger
niveau. Hier starten we met proeven op een hoogte van
1m30 tot en met de Grand Prix die over een hoogte wordt
gereden van 1m50. In deze reeks komen zo’n 60-tal ruiters
aan de start.
De CSI2* wedstrijd is eigenlijk de ideale categorie om de
eerste stappen te zetten in de internationale jumping
sport. Hierin worden proeven gereden over een hoogte
van 1m30 tot 1m45. Hierin starten zo’n 70-tal deelnemers
van diverse leeftijden, zowel junioren als senioren komen
hier aan de start.
Voor wie niet de ambitie heeft om wekelijks internationale wedstrijden te rijden, maar toch van de sfeer en de
accommodatie wil genieten tijdens een Internationale
jumping kan tijdens CSI d’Heyboght deelnemen in de
CSI1*proeven. Voor deze reeks hebben we iedere dag een
proef op de agenda staan met een hoogte van 1m10 tot
maximaal 1m20.

2006 CSI2* Dirk Demeersman

België

2007 CSI2* Niels Bruynseels

België

2008 CSI3* Pedro Veniss

Brazilië

2009 CSI3* Patrick Spits

België

2010 CSI3* Gert Jan Brugginck

Nederland

2011 CSI3* Ludo Phillipaerts

België

2012 CSI3* Trevor Coyle

Ierland

2013 CSI3* Mathew Simpson

Engeland

CSI2* Joa Victor Gomez De Lima
2014 CSI3* Simon Delestre

Brazilië
Frankrijk

CSI2* Thomas Leemans

België

2015 CSI3* Johanna Ekberg

Zweden

CSI2* Yentl Baert

België

2016 CSI3* Maximilian Schmid

Duitsland

CSI2* Emilie Conter

België

Ook dit jaar hebben we proeven tijdens de CSI YH voor 6
& 7-jarige paarden

2017 CSI3* Marlon Mondolo Zanotelli

Brazilië

CSI2* Yann Candele

Canada

Een verhoogde prijzenpot van €225.000 met tal van prachtige naturaprijzen. F

2018 CSI2

© Foto Royal
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Winnaars Grand Prix

CSI3

Pieter Devos

België

Koen Vereecke

België

Wie niet de ambitie
heeft om wekelijks
internationale
wedstrijden te
rijden, maar toch
eens van de sfeer en
de accommodatie
wil genieten, kan
deelnemen in
de Showclass.
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Magazine met
uitsluitend
vastgoed, woning- en tuintrends.

HOUTEN BIJGEBOUWEN
PERFECT OP UW MAAT
Livinlodge is specialist in houten bijgebouwen zoals poolhouses, caports, tuinen fietsbergingen, veranda’s, overkappingen, tuinkantoren enz. In samenwerking
met toonaangevende architecten realiseert Livinlodge topkwaliteit en -afwerking.
Vervaardigd op maat van uw wensen en geplaatst door ons professioneel team.

Livinlodge by Carpentier Hardwood Solutions NV
Abeeldreef 15, 8760 Meulebeke +32 (0)51 62 24 90 www.livinlodge.be

LL_adv_235x300_home&trends.indd 1
LIVINGLODGE_052016.indd 1
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Battle of the clubs
Concept:
Vorm een club van 3 ruiters en een mascotte en je kan
deelnemen aan deze proef.
Iedere club heeft een clubverantwoordelijke (zonder
paard), een mascotte(ponyruiter met A-pony) en 3 ruiters.
ÎÎ Ruiter 1: pony ruiter / shetlander / mascotte
ÎÎ Ruiter 2: 90cm
ÎÎ Ruiter 3: 1m00
ÎÎ Ruiter 4: 1m10
Deze proef herhaalt zich jaarlijks en alles draait rond de
wisselbeker.
Aantal clubs:
ÎÎ Maximaal 30 clubs

Reglement:
ÎÎ Iedere club heeft mascotte en clubuniform
ÎÎ De paarden blijven niet op stal. Komen enkel voor deze proef op woensdag
31/07/2019 en gaan dezelfde dag nog terug.
ÎÎ Van de gestarte clubs gaat 50% + de winnaar van 2018 door naar de halve finale
op vrijdagavond 02/08/2019..
ÎÎ Daarvan gaan de 10 beste clubs naar de grote finale op zondag 04/08/2019.
ÎÎ Deelnemers die deelnemen in CIS1,CSI2 of CSI3 zijn niet toegestaan in deze
proef.
ÎÎ Ruiters en paarden kunnen niet meer gewisseld worden na deelname van de
eerste kwalificatiedag.
ÎÎ De proef wordt verreden als een Barema C, Wanneer er een balk wordt
gesprongen dan komen er er 4 seconden bij ... de rest van de tijd blijft dan wat
het is en de snelste wint. Ook als de eerste ruiter een balk afspringt, worden dat
dan 4 seconden die bij de tijd van ruiter 2 en 3 worden bijgeteld.
ÎÎ Een ruiter mag slechts in 1 team deelnemen
Prijzenpot:
ÎÎ wisselbeker
ÎÎ Prijzengeld: € 2000 verdeeld onder de clubs die deelnemen aan de finale.
ÎÎ De winnend club heeft een wildcard voor de halve finale editie 2019 (voor de
proef Battle of the clubs
ÎÎ Natura prijzen
ÎÎ Prijs voor de mooiste mascotte van de clubs. Mascotte wordt verkozen op de
eerste dag en wordt gevraagd om zijn prijs op te halen tijdens de finale. Volledig
in mascotte tenue.

© Foto Royal

© Foto Royal

Sponsor:
Ieder club zal onder de vlag rijden van een bepaalde sponsor van Flanders Horse
Event. Deze sponsor werd via loting aangeduid
Inschrijvingen:
Een club inschrijven kan via het inschrijvingsformulier dat u kan mailen naar
Caroline@flanders-horse-event.be en kost €85.
Dit omvat zowel de selectieproef als het effectieve inschrijvingsgeld voor de halve
finale en finale (indien geselecteerd).

© Foto Royal
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Eenvoudigweg...

dé expert verhuur
bouwmachines
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meer dan 2300 machines in stock,
onmiddellijk beschikbaar !

Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaandereniningalop
galop! !
Oost-Vlaanderen in galop !

a d ve r t o r i a l

R eportage Ontwikkeling van erkende ruiterroutes in Oost-Vlaanderen

Ruiterroutes
in Oost-Vlaanderen
Vele paardenliefhebbers wensen op recreatieve basis te kunnen
ruiteren waar en wanneer het hen best uit komt. De provincie OostVlaanderen heeft oog voor hun wensen en wil daarom de bestaande
ruiterpaden verbeteren en nieuwe routes ontwikkelen.
Samen met het Paardenloket, de Vlaamse Liga voor
Paarden en de Landelijke Rijverenigingen is de Provincie er
zich van bewust dat er een grote behoefte is aan bewegwijzerde, legale, veilige en paardvriendelijke ruiterroutes.
Daarom neemt de provincie Oost-Vlaanderen het initiatief
om de behoefte aan kwalitatieve ruiterroutes te vervullen en op te nemen als één van de beleidstaken in haar
meerjarenplan.

Ontwikkeling
Ontwikkelingvan
van
erkende
erkenderuiterroutes
ruiterroutes
Ontwikkeling
van
in
inOost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
erkende
ruiterroutes
Nieuwe
ruiterroutes
ontwikkelen?
inNieuwe
Oost-Vlaanderen
ruiterroutes
ontwikkelen?
Bestaande
ruiterpaden
verbeteren?
Bestaande
ruiterpaden
verbeteren?
Misschien
kan
jij
ons
hiermee
helpen!
Nieuwe
ruiterroutes
ontwikkelen?
Misschien kan jij ons hiermee
helpen!
Vraag
daarom
de
handige
brochure
aan.aan.
Bestaande
ruiterpaden
verbeteren?
Vraag daarom de handige brochure
www.oost-vlaanderen.be/ruiterroutes
Misschien
kan jij ons hiermee helpen!
www.oost-vlaanderen.be/ruiterroutes
sport@oost-vlaanderen.be
Vraag
daarom
de handige brochure aan.
sport@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/ruiterroutes
sport@oost-vlaanderen.be

De lokaal opgerichte werkgroepen van deskundigen zullen
zich in hoofdzaak bezig houden met het uitstippelen van
hoog kwalitatieve routes die zullen moeten voldoen aan
een aantal voorwaarden, die het individuele traject overstijgen. Enkel op deze manier kunnen kwaliteitsvolle ruiterroutes en –netwerken gerealiseerd worden.
Ben je een recreatieve ruiter, een ruiterclub, een manege
of een andere organisatie die de behoefte aan een ruiterroute in jouw gemeente of regio kan motiveren? Heb
je bovendien een suggestie of ontwerp van ruiterroute?
Neem dan deze handige brochure eens door en laat het
een uitgelezen kans zijn om onder begeleiding van de
provincie een nieuwe ruiterroute in jouw buurt te realiseren. F

Een uitgelezen
kans om onder
begeleiding van
de provincie een
nieuwe ruiterroute
in jouw buurt
te realiseren.

Hilde Bruggeman
Gedeputeerde voor sport Oost-Vlaanderen
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Probably the best
beer in Beervelde

LOW
CAL

ENJOY ALCOHOL-FREE

Onze 30 gespecialiseerde
medewerkers staan klaar om
u advies op maat te geven.
Professioneel én persoonlijk.
Samen met ons netwerk van
kennisspecialisten (bedrijfsrevisoren, advocaten en
notarissen) groeien we mee
met uw fiscale noden.
Zo kunt u op beide oren slapen,
en al uw energie stoppen in
wat het allerbelangrijkste is:
het runnen van uw zaak.

Elke zelfstandige heeft nood
aan een alerte accountant
• boekhouding en belastingaangifte
• fiscaliteit
• successieplanning
• hulp bij de aankoop van een tweede verblijf

Ontdek wat we voor ú

• familiale planning en vermogensoverdracht

kunnen betekenen.

Of u nu een eenmanszaak runt of een uit de kluiten gewassen KMO:

Bel of mail en kom

als ondernemer hebt u echt geen tijd om élke fiscale en juridische

langs voor een koffie:

wijziging op te volgen.

09/367.93.27 en

Dameswielerploeg
Multum Accountants Ladies Cycling Team
DANNY DE WINTER
zaakvoerder en partner van Multum Accountants

info@multum.be
‘Onze keuze als hoofdsponsor voor het

Bij Multum hoeft dat niet, want we informeren u als klant pro-actief
over alles wat belangrijk is voor u en uw onderneming.
Multum Accountants is een gerenommeerd accountantskantoor dat een brede
waaier aan diensten en expertise biedt voor elke ondernemer.

Brusselsesteenweg 415

dameswielrennen is niet toevallig. Liefst 80%

9230 Wetteren

van onze medewerkers is vrouw, en sport is

www.multum.be

een prima manier om uit te drukken dat wij
die vrouwelijke inbreng zeer waarderen.’

“Het paard
is het belangrijkste deel
van de ruiter.”
— Bron: Jean Giraudoux —

LAAT HET PARELEN

bru.be
facebook.com/bruwater

a d ve r t o r i a l
NEPTUNUS B.V.BA.

Neptunus, dé specialist in tenten voor evenementen
en demontabel bouwen.

De specialist
in
tenten
voor
evenementen

Neptunus, dé sp
en demontabel

Neptunus is de onbetwiste

expert als het gaat om tenten of
tijdelijke accommodaties voor
uw evenement. U vindt ons op
sportieve en culinaire events,
bedrijfsfeesten, productlanceringen,
beurzen, ijsbanen en vele
andere evenementen.
Kiezen voor Neptunus is kiezen voor flexibiliteit. Dankzij
ons uitgebreid productgamma en de mogelijkheid om verschillende tenten te combineren, bent u verzekerd van de
juiste oplossing voor uw evenement. Of u nu op zoek bent
naar een accommodatie van 10 m², 1.000 m², 10.000 m² of
groter, basic of luxueus. Alles is mogelijk.

Flexibele evenementoplossingen

Neptunus bouwt tijdelijke evenementaccommodaties die nèt even iets anders zijn zodat uw event extra

Tenten voor sportevenementen

uitstraling krijgt. Wij bieden snelle ruimteoplossingen van onomstreden kwaliteit, mét alle mogelijke

Bij een sportevenement gaat het om de wedstrijd, maar
bezoekers willen ook de sfeer proeven en het evenement
beleven. Als organisator van een sportevenement wilt u de
perfecte accommodatie.
Deze behoeften en wensen komen samen onder één
dak: dat van Neptunus. Van paardenevenementen op
de Olympische Spelen tot de plaatselijke voetbalclub.
Neptunus is als leverancier een graag geziene gast. Met
onze jarenlange kennis en ervaring in het bouwen van VIPlounges, feesttenten, cateringpaviljoenen, promodorpen
en persruimtes mogen wij ons topspeler in de branche
noemen. Sportieve topprestaties? Die levert u samen met
Neptunus.

flexibiliteit die u voor uw project nodig heeft.

Tijdelijke, demontabele accommodaties

Neptunus heeft ook uitgebreide expertise op het gebied van tijdelijke, demontabele accommodaties zoals een
tijdelijke sporthal, supermarkt of showroom. Laat u verrassen door onze mogelijkheden, wij leveren uw gebouw
op maat van uw behoeften.

Neptunus wenst alle deelnemers aan Flanders Horse Event veel succes!
NEPTUNUS B.V.B.A.

Halveweg 62 | 3520 Zonhoven

Ooit gedacht aan tijdelijk, demontabel
bouwen?

@neptunus

T (+32) 011 81 21 51
neptunusgroup

sales.be@neptunus.eu | www.neptunus.eu

Naast specialist in evenementoplossingen, heeft Neptunus
ook een brede kennis op het gebied van tijdelijke, demontabele gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke supermarkten, sporthallen, bedrijfshallen, showrooms, theaters
en terminals. Onze gebouwen zijn snel leverbaar, kunnen
in no-time volgens uw wensen en eisen worden gebouwd
én zijn volledig demontabel. Waar, wanneer en voor hoe

Flexibele evenementoplossin

Neptunus bouwt tijdelijke evenem
lang u wilt – gehuurd, gekocht of geleased – wij leveren uw
gebouw op maat van uw behoeften.
U kiest bovendien voor een energiezuinige en duurzame
oplossing die enkele maanden of jaren kan blijven staan. Zo
zijn alle materialen herbruikbaar en zorgt Neptunus ervoor
dat alles na gebruik gedemonteerd of verplaatst wordt.
U profiteert zo van alle eigenschappen en voordelen van
onroerend goed, maar zonder de risico’s en met optimale
duurzaamheid en flexibiliteit. Roerend goed!

Innovatie, expertise en kwaliteit
Innovatie blijkt uit het feit dat Neptunus – sinds haar ontstaan in 1937 – al haar producten in eigen beheer ontwikkelt. Onze R&D afdeling streeft er voortdurend naar om de
meest innovatieve, duurzame en kwalitatief hoogwaardige
producten te ontwikkelen en in de markt te zetten.

uitstraling krijgt. Wij bieden snelle

flexibiliteit die u voor uw project n

Tijdelijke, demontabele acco

Neptunus heeft ook uitgebreide e

tijdelijke sporthal, supermarkt of s
op maat van uw behoeften.

Neptunus wenst alle deel

Neptunus & Flanders Horse Event: een
succesvol partnerschap
Neptunus is al vele jaren leverancier voor Flanders Horse
Event. De organisatie van Flanders Horse Event kiest NEPTUNUS B.V.B.A.
THE NETHERLANDS
nadrukkelijk voor Neptunus. De kwaliteit, uitstraling en Halveweg 62
comfort sluiten perfect aan bij het hoogwaardige karakter 3520 Zonhoven
225x295_FlandersHorse_BE_01.indd
van het evenement. F
T(+32) 011 81 21 51 1
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VIP
De Vip area situeert zich op de korte zijde van de piste
en is ideaal voor een middag of avond met klanten, vrienden of familie.
De Catering wordt verzorgt door Outré uit Ronse.

VIP tafel 6 personen
U kan kiezen uit diverse Vip arrangementen, catering, wijnen en dranken en koffie inbegrepen tijdens de maaltijd.

VIP tafel – all in – ganse event – 7 sessies x 6personen – 42 personen – € 4.850
ÎÎ Lunch – buffet – 12:00u tot 18:00u – 3 x 6 personen – donderdag, vrijdag en zaterdag
ÎÎ Diner – 3-gangen diner – 19:00u tot 22:30u – 3 x 6 personen – donderdag, vrijdag en zaterdag
ÎÎ Diner – Sharing dishes –12:00u tot 18:00u – 1 x 6 personen – zondag
ÎÎ Elke dag toegang tot de Dance Party vanaf 22.30u

Vip tafel – lunch – all in – 1 sessie – 6 personen – € 575
ÎÎ Lunch – buffet – 12:00u tot 18:00u – 1 x 6 personen – donderdag of vrijdag of zaterdag

Vip tafel – Dinner & Dance – all in – 1 sessie – 6 personen – € 925
ÎÎ Diner – 3-gangen diner – 19:00u tot 22:30u – 1 x 6 personen – donderdag of vrijdag of zaterdag
ÎÎ Elke dag toegang tot de Dance Party vanaf 22.30u

Vip tafel – Sharing dishes – all in – 1 sessie – 6 personen – € 925
ÎÎ Sharing dishes – 12:00u tot 18:30u – 1 x 6 personen – zondag

Prijzen excl.btw
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WIFIBRI TROTSE PARTNER VAN
FLANDERS HORSE EVENT

WAT IS WIFIBRI?
Wifibri is met haar meer dan 500 hotspots
en 70.000 gebruikers de oplossing wanneer u op zoek bent naar een snel, flexibel
en vooral betrouwbaar netwerk voor uw
bedrijf.
20 jaar ervaring in wifi zorgde ervoor dat
Wifibri een snel, veilig, budgetvriendelijk
en vooral sterk netwerk kan aanbieden.
Daarnaast kunt u bij Wifibri ook rekenen op
een professionele en gebruiksvriendelijke
service.

OOK WIFI OP UW EVENT?
ONTDEK ONZE PUBLIEKE & PRIVATE
WIFI OPLOSSINGEN
VOOR KANTOOR, HORECA, EVENTS
EN VAKANTIEWONINGEN.

WAAROM IS WIFIBRI GOED
VOOR U?
Dankzij Wifibri bent u in een handomdraai
online zonder dat u gebruik moet maken
van andere programma’s of extra informatie moet invullen.
Zodra een toestel in uw bedrijf is verbonden met het netwerk, blijft het toestel au-

WAAROM WIFIBRI OP UW
EVENT?

tomatisch online zonder dat u iets moet

70.000+ GEBRUIKERS 500+ LOCATIES

doen.

Dit is ook van toepassing wanneer u een

Wifibri is ook de perfecte optie voor wan-

event wil organiseren. Bied gratis wifi aan

neer u via uw netwerk uw eigen bedrijf

op uw event en kom zo meer in contact

wenst te promoten.

met uw bezoekers tijdens en zelfs na hun

Zo kunt u gratis wifi aanbieden aan uw

bezoek aan uw event.

klanten waarbij ze begroet worden door

WWW.WIFIBRI.BE

|

CONTACT@WIFIBRI.BE

|

+329 222 89 62

uw welkomstpagina.

Het is een handige manier om meer likes

Hierdoor genereert u meer verkeer op uw

te krijgen op Facebook, meer check-ins te

social media pagina’s en bereikt u meer

genereren en zo meer zichtbaar te worden

mensen.

voor potentiële bezoekers en klanten.
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VIP loges
Vip-loges 24 tot 168 personen
De vip loges bevinden zich in de Vip & Party area en zijn de ideale plaats om 24 gasten uit te nodigen.
Catering, wijnen en dranken en koffie inbegrepen tijdens de maaltijd.

Vip loge – all in – ganse event – 7 sessies – 168 personen – € 21.750
ÎÎ Lunch – buffet – 12:00u tot 18:00u – 3 x 24 personen – donderdag, vrijdag en zaterdag
ÎÎ Diner – 3-gangen diner – 19:00u tot 22:30u – 3 x 24 personen – donderdag, vrijdag en zaterdag
ÎÎ Diner – sharing dishes – 12:00u tot 18:00u – 1 x 24 personen – zondag
ÎÎ Elke dag toegang tot de Dance Party vanaf 22.30u

Vip loge – lunch – all in – 1 sessie – 24 personen – € 2.750
ÎÎ Lunch – buffet – 12:00u tot 18:00u – 1 x 24 personen – donderdag of vrijdag of zaterdag

Vip loge – Dinner & Dance – all in – 1 sessie – 24 personen – € 4.250
ÎÎ Diner – 3-gangen diner – 19:00u tot 22:30u – 1 x 24 personen – donderdag of vrijdag of zaterdag
ÎÎ Elke dag toegang tot de Dance Party vanaf 22.30u

Vip loge – Dinner & Dance – all in – 1 sessie – 24 personen – € 4.250
ÎÎ Diner – sharing dishes – 12:00u tot 18:30u – 1 x 24 personen – zondag
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a d ve r t o r i a l

ONE-STOP
BOUWSHOP

One stop bouwshop voor

NON-STOP
BOUWADVIES

non-stop bouwadvies
De bouwprofessional is niet zo conservatief als men denkt. Het is het rotsvaste geloof van Jo
Verfaellie, gedelegeerd bestuurder van Deschacht, en meteen ook de reden waarom het bedrijf
hard inzet op innovatie. Daarnaast draagt Deschacht het vergaren en het delen van expertise hoog
in het vaandel. Het maakt het bedrijf tot een one-stop bouwshop met non-stop bouwadvies.

Deschacht verdeelt een assortiment bouwproducten met
een doorgedreven specialisatie in riolering en afvoer en
dak- en gevelmaterialen en bouwfolies. Gedegen advies en
expertise worden ingevuld door een respectievelijke studiedienst en gespecialiseerde verkoopteams. Deschacht zag
na 2004 het potentieel om de opgebouwde kennis rond
het moederfiliaal in Oostakker ook op andere plaatsen in
Vlaanderen en Wallonië aan de bouwprofessional aan te
bieden. Vandaag zijn er intussen 9 filialen en in 2020 opent
een 10e filiaal in Herent zijn deuren.
Telkens met een overzichtelijke showroom in een uniforme huisstijl en 15000 referenties aan professionele
bouwproducten.

Aanpak gericht op specifieke noden
Deschacht kiest voor een heel gerichte aanpak per doelgroep. De noden van een regionaal opererende aannemer
zijn niet dezelfde als die van wegenbouwers, dakdekkers of
bouwbedrijven van klasse 7 en 8. Toch vinden ze hier stuk
voor stuk producten en diensten op maat. En met onze
eigen transportdiensten kunnen we zijn bestelling snel en
correct op de gewenste werf afleveren.

Blijven speuren naar nieuwe producten
Dat de keuze van het juiste product voor de juiste toepassing daar een cruciale rol inspeelt is voor Deschacht een
reden om telkens te blijven zoeken naar nieuwe produc-
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ten. “Als bouwprofessional moet je zelf ook mee zijn met
de nieuwste technieken. We speuren zelf de wereldwijde
markt af naar producten die een toegevoegde waarde
kunnen betekenen.

Online shop
Deschacht gelooft in digitalisering. Sinds enkele jaren ontwikkelen we de eigen webshop. De bouwprofessional kan
er 24u/24u zijn producten bekijken of bestellen, technisch
advies opzoeken en recente order- en leverinformatie
raadplegen. Snelle levering door het eigen transport van
Deschacht of afhaling in één van de 9 filialen behoort tot de
keuzemogelijkheden.

Handschoen opnemen
In totaal beschikt Deschacht over een team van 160 gemotiveerde medewerkers die elke dag paraat staan om de
bouwprofessional met raad en daad bij te staan. In de
showrooms waar we klanten kunnen helpen de juiste
keuze maken in riolerings- en afvoermaterialen, dak-, gevelen isolatiematerialen en folies.
Onze deur staat altijd open. Dat is ook wat onze klanten appreciëren. We willen altijd vooruit en dat extraatje
doen. F

ÎÎ Bezoek de one-stop
bouwshops:
yyAntwerpsesteenweg 1068,
9041 Oostakker
yyHorizonsquare1,
9220 Hamme
yyTorhoutsesteenweg 306,
8210 Zedelgem
yySzamotulystraat 3,
8700 Tielt
yySint Lenaartseweg 36,
2320 Hoogstraten
yyGenkersteenweg 311a,
3500 Genk
yyBell Telephonelaan 3A,
2440 Geel
yyLanglaarsteenweg 168,
2630 Aartselaar
yyP.I. des Hauts-Sarts,
Deuxième Avenue 24,
4040 Herstal
ÎÎ Of bestel op
www.deschacht.eu

Bij ons vind je alles onder één dak!

Advies nodig? Wij begeleiden jouw bouwproject!

De veeleisende, kwaliteitsbewuste bouwprofessional heeft in onze
filialen de keuze uit een productassortiment van meer dan 15.000
artikelen. Ons ruime aanbod omvat riolerings- en afvoermaterialen;
dak-, gevel- en isolatiematerialen en folies.

Met een eigen studiedienst en teams van specialisten in dak-, isolatie- en rioleringsmaterie bieden wij de geschikte bouwtechnische
oplossing voor elk project. Zeker bij grotere bouwopdrachten kan
de praktische expertise en het advies van Deschacht een meetbaar verschil maken. Onze experts koppelen diepgaande productkennis aan concrete ervaring met het plaatsen van die producten
via een fijnmazig netwerk van deskundige onderaannemers.

Via onze webshop en een netwerk van 8 distributiecentra, verspreid
over heel België, garanderen wij een snelle levering.

Kortom: Deschacht staat garant als one-stop shop, mét non-stop
bouwadvies!

180691

Voor elke vakman in
Vlaanderen zijn filiaal

www.deschacht.eu

hospitality

F
 landers Horse Event 2019

hospitality

F
 landers Horse Event 2019

Business Club
Business Club
De Business Club situeert zich op de lange zijde van de piste
en is ideaal om gasten uit te nodigen met een hart voor de paardensport.
De Business Club kan je uitbreiden tot max. 32 gasten, catering, wijnen en dranken en koffie inbegrepen tijdens de maaltijd.
Graag personaliseren we Uw Business Club volgens uw budget en wensen

Business Club – all in – volledig event – 168 personen – 7 sessies – € 24.750
ÎÎ Lunch – sharing dishes – 12:00u tot 18:00u – 3 x 24 personen – donderdag, vrijdag en zaterdag
ÎÎ Diner – 3 gangen diner – 19:00u tot 22:30u – 3 x 24 personen – donderdag, vrijdag en zaterdag
ÎÎ Diner – sharing dishes – 12:00u tot 18:00u – 1 x 24 personen – zondag
ÎÎ Elke dag toegang tot de Dance Party vanaf 22.30u

Business Club – lunch – all in – 24 personen – 1 sessie – € 3.250
ÎÎ Lunch – sharing dishes – 12:00u – 18:00u op donderdag of vrijdag of zaterdag

Business Club – Dinner & Dance – all in – 24 personen – 1 sessie – € 4.500
ÎÎ Diner – 3 gangen diner – 19:00u tot 22:30u – 1 x 24 personen – donderdag, vrijdag en zaterdag
ÎÎ Elke dag toegang tot de Dance Party vanaf 22.30u

Business Club – sharing dishes all in – 24 personen – 1 sessie – € 4.500
ÎÎ Sharing dishes – 12:00u tot 18:00u – 1 x 24 personen – zondag
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Business Club Experience
Business Club Experience
De ideale gelegenheid om het evenement op een aangename manier te leren kennen,
bedrijfsleiders, ondernemers en leidinggevenden te ontmoeten. (Max. 8 personen)

Business Club Experience – lunch – per persoon – € 110
ÎÎ Donderdag 2 augustus van 12:00u tot 17:00u
ÎÎ Vrijdag 3 augustus van 12:00u tot 17:00u
ÎÎ Zaterdag 4 augustus van 12:00u tot 17:00u
ÎÎ Voorstelling van Flanders Horse Event, met bezoek achter de schermen
ÎÎ Sharing dishes met aangepaste wijnen en dranken

Business Club Experience – diner – per persoon – € 175
ÎÎ Donderdag 2 augustus van 18:00u tot 22:30u
ÎÎ Vrijdag 3 augustus van 18:00u tot 22:30u
ÎÎ Zaterdag 4 augustus van 18:00u tot 22:30u
ÎÎ Zondag 5 augustus van 12:00u tot 18:00u
ÎÎ Voorstelling van Flanders Horse Event, met bezoek achter de schermen
ÎÎ Diner met aangepaste wijnen en dranken
ÎÎ 22u30u Party

-42- 31 juli-04 augustus 2019

31 juli-04 augustus 2019 -43-

HOSPITALITY Flanders
Horse Event 2019
HOSPITALITY Flanders Horse Event 2019

Bubbles & Wine upgrade !

HOSPITALITY Flanders Horse Event 2019

Als het net dat tikkeltje meer mag zijn…….
Uw gasten extra verwennen tijdens uw lunch of diner dat kan zeker @ Flanders Horse Event.
hospitality
F
 landers
Event
Bij het apéritief
kan Horse
u de kurk
laten2019
knallen.
Als het net dat tikkeltje meer mag zijn…….
Uw gasten
verwennen tijdens uw lunch of diner dat kan zeker @ Flanders Horse Event.
tikkeltje meer
magextra
zijn…….
Bij het apéritief Pommery
kan u de kurk
laten75cl
knallen.
Champagne
brut
0,75 cl
€…

Bubbles & Wine upgrade !
Bubbles & Wine
upgrade !

Als het net dat
Uw gasten extra verwennen tijdens uw lunch of diner dat kan zeker @ Flanders Horse Event.
1,5 l
Bij het apéritief kan u de kurk laten knallen.

Bubbles & Wine upgrade!
Champagne Pommery brut 75cl

~
~

Als het net dat tikkeltje meer mag zijn …….
Uw gasten extra verwennen tijdens uw lunch of diner dat kan zeker @ Flanders Horse Event .
Bij het apéritief kan u de kurk laten knallen.

Champagne Pommery brut 75cl

Vacqueyras,
Clos
des
Frèr[es],
2016, Erwin75Devriendt
Champagne
Pommery brut
75 cl
prijs
per fles 			
cl
€ 75

0,75 cl
1,5 l

0,75 cl
1,5 l

0,75 cl
1,5 l

€…
€…

€…
€…

Tijdens het diner worden onze huiswijnen geschonken, indien u opteert voor kasteelwijnen dan bieden wij u volgende aan:

~

€…

€…
€…

Domein: Een woning en een perceel met anderhalve hectare in de wijngemeente Sarrians werden in 1998
Vacqueyras, Clos des Frèr[es], 2016, Erwin Devriendt
0,75 cl
€…
eigendom van het Gentse koppel Françoise en Erwin Devriendt. De wijngaarden waarvan de Cuvée J&E werd
1,5 l
€…
gemaakt, bevinden zich op het wijngaarden liggen in de wijngemeente Sarrians.
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Vacqueyras, Clos des Frèr[es], 2016, Erwin Devriendt

~
~

0,75 cl
1,5 l

€…
€…

Domein: Een woning en een
perceel met anderhalve hectare in de wijngemeente Sarrians werden in 1998
Awards :hebben de eigenschap dat ze kracht en finesse kunnen bundelen in één fles. Welnu, deze Clos des Frères is daar als
Grote wijnen
Eerste Vacqueyras van Belgische wijnbouwer die topvermelding (16/20) kreeg in “La Revue du Vin de France”
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en Erwin Devriendt. De wijngaarden waarvan de Cuvée J&E werd
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Fumé "Des Fines Caillottes", 2018, Jean Pabiot
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Bedruiving:
100% Sauvignon
Awards :
concours MONDIAL
DU SAUVIGNON 2018 : médaille d’argent
concours FEMINALISE 2018 : médaille d'or

~

Omschrijving: Kristalheldere kleur met groene tinten. Heel expressieve aroma’s met indrukken van agrum en
concours MONDIAL DU SAUVIGNON 2018 : médaille d'argent
ander exotisch fruit alsook de typische vuursteen. Het is een uitermate sappige sauvignon, vrij rijp en
mondvullend.

Awards :
concours FEMINALISE 2018 : médaille d'or
Drankkaart
minimum
oplading
van €250
- met
concours
MONDIAL
DU SAUVIGNON
2018 : médaille d'argent

Pouilly Fumé "Des Fines Caillottes", 2018, Jean Pabiot
Deze drankkaart is geldig in alle food & drink standen tijdens Flanders Horse Event
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Prijzen
inclusiefde
BTWzoon en kleinzoon van Jean Pabiot, zijn de eigenaars van het Domaine des
Domein: Alain en Jérôme
Pabiot,
Fines Caillottes. Het domein van 29 ha strekt zich uit over de 5 gemeenten die de appellatie Pouilly-Fumé
31 juli-04 augustus 2019 -45vormen. Heel afwisselende ondergrond.
Bedruiving: 100% Sauvignon
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EEN TECHNIEKER NODIG?

WIJ HEBBEN HEM!

EEN WAGEN NODIG?

WIJ HEBBEN HEM!

Dekkersveld 17

Dekkersveld 17

9450 Heldergem

9450 Heldergem

Oostendsesteenweg 20

Oostendsesteenweg 20

8377 Meetkerke

8377 Meetkerke

053 39 32 99

053 39 32 99

info.b-a@telenet.be

rental@b-abvba.be

b.abvba

b.abvba

www.b-abvba.be
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Riders Club
Riders Club
De Riders Club situeert zich op de lange zijde van de piste,
dicht bij de Paddock en het secretariaat en is de ideale verblijfplaats
voor ruiter & groom om de sport op de voet te volgen.

Riders Club – all in – volledig event – 2 personen – € 1.875
ÎÎ 11:00u tot 23:00u doorlopend warm-, koud- en dessertenbuffet, inclusief dranken
ÎÎ Startplaats voor 1 ruiter/amazone in de CSI1 of CSI2
ÎÎ Elke dag toegang tot de Dance Party vanaf 22:30u
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Bug Crushers is specialist in het bestrijden van en preventie tegen ongedierte.
Aan de hand van onze gespecialiseerde technieken zorgen wij ervoor dat
deze ongewenste gasten geen kans meer krijgen.

WWW.BELCCO.BE
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Family Day
Family day
Ook dit jaar zal Flanders Horse Event op zaterdag omgetoverd worden naar
een waar familiegebeuren, springkastelen, steltlopers, ponyritten, schminkers, ….

© Foto Royal

Family day pakket – 12 personen – € 1.750
ÎÎ 12:00u tot 17:00u
ÎÎ doorlopend kindvriendelijk warm, koud & dessertenbuffet inclusief dranken
ÎÎ Fast pass voor alle attracties

Family day pakket 24 personen - € 3.250
ÎÎ 12:00u tot 17:00u
ÎÎ doorlopend kindvriendelijk warm, koud & dessertenbuffet inclusief dranken
ÎÎ Fast pass voor alle attracties

Family day PRESENT Sponsor – € 7.500
ÎÎ 12:00u tot 17:00u
ÎÎ Vip arrangement voor 24 personen all in
ÎÎ doorlopend kindvriendelijk warm, koud & dessertenbuffet inclusief dranken
ÎÎ Fast pass voor alle attracties
ÎÎ Meet & greet met de artiesten
ÎÎ Ponyritten
ÎÎ Balon plooiers
ÎÎ Kindergrime
ÎÎ Circus workshop
ÎÎ Interview Hippo TV

Prijzen excl.btw
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Je bent een lokale handelaar, ondernemer,
zelfstandige, kmo of vrij beroep?
Dan is RES iets voor jou

Gun jezelf een extraatje
iedere dag, iedere week,
iedere maand bij lokale
RES handelaars.

Al meer dan 5.000 lokale winkels, restaurants, handelaars, zelfstandigen, vrije beroepen en
ondernemers openden een gratis RES-rekening en aanvaarden RES als betaalmiddel. Daarom
krijgen ze nieuwe klanten, die ze anders niet zouden hebben.
MEER INFORMATIE OP WWW.RES.BE

Met een RES prepaid-kaart heb je altijd meer koopkracht.
Je kan ermee betalen bij honderden lokale winkels en restaurants.
WIL JE EEN GRATIS RES PREPAID-KAART? SURF NAAR WWW.RES.BE

“The freedom
to create
without limits”

STEEL AND GLASS IS EEN BELGISCHE FIRMA MET OPLOSSINGEN IN
STAAL VOOR ZOWEL BINNEN ALS BUITEN. ZIJ BESTAAT UIT EEN TEAM
DIE NAAST STAAL EEN JARENLANGE ERVARING EN KNOWHOW
HEEFT IN HET DOMEIN VAN ALU, PVC EN HOUT. ZE ZIJN GEPASSIO-

“Design
with benefits“

NEERD DOOR DE BOUW EN HEBBEN EEN GEZONDE DOSIS CREATIVITEIT OM NIEUWE WENDINGEN EN TRENDS TE VOLGEN.

Ons team denkt en werkt graag mee aan oplossingen
en toepassingen en schuwt geen enkele uitdaging.
ENKELE VAN ONZE TOEPASSINGEN
BUITEN:
• Thermisch onderbroken stalen ramen en deuren
• Constructieve glasgevels
• Pool house of buitenhuis, veranda , serre of overkapping
• Balustrade, leuningen en windschermen
• Automatische deuren, schuif en draai deuren
BINNEN:
• Binnendeuren en binnen ramen, wanden
• Taatsdeuren of pivoterende deuren
• Borstweringen en handgrepen
• Bureel wanden, schuif of verplaatsbare wanden
• Wijnkasten • Douchewanden of douchedeuren
• Meubelen, decoratie, lampen
• Horeca en winkel inrichtingen.

1. THERMISCHE ONDERBREKING
2. STRUCTUREEL STERKER
3. ECOLOGISCH
4. DUURZAAM
5. ECONOMISCH BESTE ,

Kastanjedreef 25
8210 Veldegem
0489 655 096
michel@steelandglass.eu

www.steelandglass.eu

DIESEL GP

CONTINUE THE LEGACY

CASALLO Z

2019

JOIN THE
DYNASTY

APARDI

USA
OLD SALEM
13 SEP 19

ALICANTE

BELGIUM
LIER AZELHOF
30 APR 19

LUIGI D’ECLIPSE

DIAMOND Z

#TALMILSTEINSTALLIONS
VISIT OUR WEBSITE:
WWW.TALMILSTEINSTALLIONS.COM
THE-TEN.COM

THE TEN

THETENAUCTION

MORETTEWEG 8A 1730, ASSE
T: +32(0) 2 446 04 11

DM Fencing & Gates

Totaalprojecten met oog voor
DM Fencing & Gates

Kwaliteit
Totaalproject met oog voor
Kwaliteit

Op een dag besloot ondernemer Alex Geurts zijn paardensport accomodatie degelijk uit te breiden. “Het doel
was een professionele accomodatie uit te bouwen om de sportieve carrière van onder andere mijn dochters te
ondersteunen,” klinkt het.
Van bij het ontwerp tot de uiteindelijke oplevering was DM Fencing & Gates het enige aanspreekpunt. “Bij zowat
alle projecten is het een luxe als je slechts één aanspreekpunt hebt. Dat bespaart je heel wat kopzorgen en stress.”
DM Fencing & Gates ging de uitdaging aan en ontwikkelde in Zandhoven een droomplaats voor elke atleet.
“Het resultaat is een droom. Degelijke kwaliteit zodat we onze paarden zonder schrik de vrije loop kunnen laten
gaan in de piste, weides of op de galopdreef...”

Een luxe om
één aanspreek
punt te hebben
voor het
totaalproject.
-Alex Geurts

DM Fencing & Gates I Bedrijvenlaan 28 I 9080 Lochristi I info@dmfencing.eu
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Prijs & kwaliteit
gaan Hand in Hand
bij DM.

a d ve r t o r i a l

WORK DONE WELL

Beleef “Flanders Horse Event”met
een Gator van John Deere

Perfectie is een instelling

Een uitgestippeld parcours met 4 X 4 Gators

Formules Gator Trips

(zondag 4 augustus 2019)

(Donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus 2019)

John Deere Gator Treffen eigen gator

John Deere Gator Trip 1

John Deere Gator Trip 2 - ontbijt

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

10u00 – 17u00
Ontvangst & Briefing
Huur gator
Begeleide trip
Duur : +/- 1 uur
Prijs : €35/ pp

09u00 – 11u00
Ontvangst & Briefing
Ontbijt
Huur gator
Begeleide trip
Stop met hapje en drankje
Duur : +/- 2 uur
Prijs : €70/ pp

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Ontvangst & Briefing
Ontbijt
Begeleide trip deel 1
Stop 1 met hapje en drankje
Middagmaal met Vip Buffet
Begeleide trip deel 2
Stop 2 met drankje
Aankomst @ domein FHE
Prijs : €95/pp

John Deere Gator Trip 3

John Deere Gator Trip 4

John Deere Gator Treffen huur gator

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

14u00 – 16u30
Ontvangst & Briefing
Huur gator
Begeleide trip
Stop met hapje en drankje
Duur : +/- 2 uur
Prijs : €55/ pp

17u00 – 19u30
Ontvangst & Briefing
Huur gator
Begeleide trip
Stop met hapje en drankje
Duur : +/- 2 uur
Prijs : €55/ pp

Voor meer info: caroline@flanders-horse-event.be

www.cofabel.be

Formules Gator Treffen

Ontvangst & Briefing
Ontbijt
Begeleide trip deel 1
Stop 1 met hapje en drankje
Middagmaal met Vip Buffet
Begeleide trip deel 2
Stop 2 met drankje
Aankomst @ domein FHE
Prijs : €125/pp

West-Vlaanderen : Patrick Caenepeel 0479 99 13 37
Oost-Vlaanderen : Joris Dekeyser 0479 95 20 56
Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant : Nicolas De Wilde 0478 88 11 92
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LJ Leathers

Pro Selected
by LJ – LJ Leathers

Iedereen kent wel het groene logo van LJ Leathers dat staat voor degelijk
materiaal aan een redelijke prijs. Ondertussen zijn we al 20 jaar een
vaste waarde in heel wat Belgische en buitenlandse ruitershops en
heeft iedere ruiter wel eens iets van LJ in zijn zadelkast gehad.
Maar sinds anderhalf jaar heeft LJ Leathers ook een 2de lijn
lederwaren. Onder het logo “Pro Selected by LJ” produceren we een lijn van hoofdstellen voor de ruiter die net dat
ietsje meer wil.
Mooi leder, netjes afgewerkte producten en een moderne
look. Maar daar stopt het niet. Pro Selected staat ook voor
een geteste anatomische vormgeving die ervoor zorgt dat
het paardenhoofd, waar veel gevoelige zenuwen lopen, zo
min mogelijk druk moet ondervinden van het hoofdstel.

Mooi leder,
netjes afgewerkte
producten en
een moderne
look.

“Mix and match” systeem
Al onze anatomisch gevormde hoofdstellen zijn gemaakt
in prachtig Italiaans leder met een zachte padding van
memory foam. De basis van de hoofdstellen zijn verschillende anatomische gevormde kopriemen naar ieders
wens en volgens de noden van het paard. De hoofdstellen
worden aangeboden met standaard neusriemen die op
hun beurt al de moeite waard zijn maar het “mix and match”
systeem zorg ervoor dat je kan kiezen uit verschillende specials. Anatomische neusriemen die op hun beurt telkens
weer een andere inwerking hebben op het paardenhoofd
en op deze manier ook op de reactie van het paard tijdens
het rijden en dus ook prestatie verbeterend werken.

Door samen te werken met zowel “bit and bridle fitters”,
paarden tandartsen, fysiotherapeuten en professionele
ruiters kunnen we snel inspelen op de nieuwe tendensen
en de mogelijkheid bieden aan ruiters om het hoofdstel
indien nodig te personaliseren.
Onze hoofdstellen zal u op Flanders Horse Event zeker
terugvinden in het strodorp en u zal ons logo zeker en vast
opmerken op de dekens van de winnaars. Reeds enkele
jaren zijn we met LJ Leathers dekensponsor en dit zal voor
2019 niet anders zijn daar Flanders Horse Event de perfecte plaats is om onze producten in de kijker te plaatsen. F
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SPA DUO
®

Bruist niet, verrast wel.
NEW
Perzik Appel

Fruitsap en SPA®
mineraalwater
Zonder bewaarmiddelen
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R eportage De oorzaak van kreupelheden in kaart brengen

Kreupelheidsdiagnostiek
bij sportpaarden
De kreupelheidsdiagnostiek van sportpaarden is het laatste decennium sterk geëvolueerd, niet in
het minst omdat de klachten waarmee de ruiters hun paarden aanbieden complexer zijn geworden.
In de paardenkliniek van de UGent zijn dagelijks 4 dierenartsen actief om de oorzaak van deze
kreupelheden via een grondig bewegingsonderzoek in kaart te brengen. Zij worden bijgestaan door
2 hoefsmeden en de afdeling Medische Beeldvorming die zich ontfermt over de letseldiagnose.

Heelkunde en Medische Beeldvorming +32 9 264 76 18
Interne Geneeskunde
+32 9 264 75 90
Voortplanting en Verloskunde
+32 9 264 75 66

www.paardenkliniek.ugent.be

Wanneer er sprake is van kreupelheid gaat het probleem uit van de ledematen tot het tegendeel is bewezen. Ter hoogte van de voorhand zien we vooral
lage problemen, met name voetkreupelheden. Achteraan zien we vrij vaak
problemen in de regio van de sprong, knieproblemen worden veruit overgediagnosticeerd terwijl het voorkomen van voet-kreupelheden ter hoogte
van de achterhand schromelijk wordt onderschat. Halskreupelheden
komen af en toe voor; rugkreupelheden zijn uitzonderlijk. Hiermee wordt
het bestaan van rugproblemen voor alle duidelijkheid niet ontkend doch
kreupelheid is hierbij geen typisch symptoom.
Niet elk kreupel paard toont duidelijk zijn kreupelheid. Spring- en dressuurpaarden kunnen immers als geen ander via hun lichaamsgebruik compenseren voor een pijnlijk proces ter hoogte van de ledematen; ze zoeken zich
een houding zodanig dat ze zo weinig mogelijk last hebben. Vaak is het de
ruiter die als eerste aangeeft dat er problemen zijn. Hij of zij voelt dat het
paard zich vasthoudt, dat er verzet is, dat het paard bij het springen meer
fouten maakt dan vroeger, scheef springt, begint te weigeren, etc.
Veelal reveleert een doorgedreven klinisch onderzoek van deze ogenschijnlijk complexe gevallen uiteindelijk klassieke orthopedische problemen,
veelal voetkreupelheden. Het feit dat voetkreupelheden zich meestal op
meerdere ledematen tegelijk manifesteren draagt er trouwens toe bij dat
de kreupelheid die zij verzoorzaken vaak verrassend lang onder de radar
kan blijven. Immers, wanneer een paard ongeveer gelijke pijn ervaart in
het linker en rechter lidmaat (voor en/of achteraan) zal het al bij al links en
rechts gelijk belasten, zij het met wat verkorte gangen doch zonder duidelijke kreupelheid.
Op basis van het bewegingsonderzoek kan men al een vermoeden hebben
waar het probleem zich zou kunnen lokaliseren, maar het uitvoeren van
lokale anesthesieën is meestal onontbeerlijk om dit vermoeden te bevestigen en/of complexere kreupelheden stap per stap te ontrafelen. Dergelijk
onderzoek is tijdrovend en vraagt enige ervaring van de paardendierenarts
om dit tot een goed einde te brengen. Zeker bij complexere kreupelheden
kan het aangewezen zijn het paard te hospitaliseren zodat men over verschillende dagen verder kan onderzoeken en aldus een beter inzicht krijgt
in het probleem van het paard.
In die gevallen waar er duidelijk sprake is van verzet bij het berijden is het
interessant om na het uitverdoven van de pijn het paard opnieuw te berijden om na te gaan of het verzet al dan niet is verdwenen. Alsdus linkt men
ondubbelzinnig de klacht van de ruiter aan de vastgestelde kreupelheid.

Sowieso is het bereden onderzoek standaard geworden bij complexere
problemen. Zeker bij achterhandproblemen staat men versteld van de
mate waarin het berijden van het paard een kreupelheid kan accentueren
die aan de longe nauwelijks zichtbaar is.
Bij subtiele kreupelheden kan het moeilijk zijn om vast te stellen of de
anesthesie al dan niet een relevante verbetering heeft teweeg gebracht. In
dergelijk geval kan men zich laten bijstaan door innovatieve meetsystemen
zoals de Equinosis Q met Lameness Locator software die in de paardenkliniek van de UGent wordt gebruikt. Het is een eenvoudig, zeer gebruiksvriendelijk systeem waarbij ter hoogte van het hoofd en het bekken een kleine
sensor wordt aangebacht die draadloos data naar een tablet stuurt. Met het
systeem kan exact worden uitgemeten in hoeverre het paard zijn voor- en
achterhand links en rechts gelijk belast, en dit zowel bereden als niet bereden. Naast een hulp bij het evalueren van het effect van lokale anesthesie
bij het kreupelheidsonderzoek wordt het systeem ook ingezet om het effect
van een bepaalde behandeling te monitoren tijdens de revalidatie, en zijn
er ook ruiters die louter preventief een dergelijke bewegingsanalyse bij hun
paard laten uitvoeren.

Equinosis Q sensorsysteem voor
kreupelheidsdetectie
Wanneer men eerst de kreupelheid lokaliseert middels een doorgedreven
bewegings-onderzoek kan er uiteindelijk gericht worden geröntgend en/of
gescand op zoek naar letsels. Aldus wordt het risico op overinterpretatie
van de bevindingen van het beeldvormend onderzoek sterk gereduceerd.
Immers, naast letsels reveleert het beeldvormend onderzoek vaak heel wat
zaken die niet noodzakelijk klinisch relevant zijn.
Ter conclusie kunnen we stellen dat kreupelheidsdiagnostiek van sportpaarden een vrij complexe materie is en blijft. Een doorgedreven klinisch
onderzoek is tijdrovend doch is steeds een meerwaarde met betrekking
tot een correcte lokalisatie van de kreupelheid. Het grootste gevaar inzake
kreupelheidsdiagnostiek schuilt in het overhaast concluderen waarbij men
onvoldoende kritisch zijn bevindingen heeft geanalyseerd noch heeft teruggekoppeld naar de werkelijke klacht van de ruiter en/of eigenaar. F
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R eportage Paardenfokkerij

Paardenfokkerij Van

‘t Vossenhof
Paardenfokkerij Van ’t Vossenhof
is in 2002 opgericht door Ann
Lambrechts en Peter Verwaest.

Pretty boy van
de molenberg

Zij zijn begonnen met het hobbymatig fokken van
zo’n 1 à 2 veulens per jaar.
In 2011 was de eerste top fokmerrie een feit.
Dankzij Caloma 2 Z kwam de paardenfokkerij in een
stroomversnelling terecht.

Door nieuwe connecties werden Ann en Peter
steeds vaker uitgenodigd op veilingen. Hier hebben
zij betere fokmerries en veulens kunnen aankopen.

© paardenfotograaf

Na de aankoop van Caloma 2 Z en de professionelere aanpak van de fokkerij hebben Ann en Peter
BVBA Van ’t Vossenhof opgericht op 23 december
2014.

Amadeo van
‘tVossenhof

Het eerste hengstenveulen dat via de professionele
fokkerij werd gefokt was Amadeo Van ’t Vossenhof Z,
die later werd goedgekeurd als dekhengst.
Ondertussen bezit paardenfokkerij Van ’t
Vossenhof een 15-tal fokmerries uit verschillende
moederstammen.
In 2017 werd er gestart met de aanvraag voor het
bouwen van een professionele fokkerij te Geel.

Oprichters van paardenfokkerij
Van ‘t Vossenhof: Peter Verwaest
en Ann Lambrechts.

Stoeterij van ’t vossenhof draagt het flanders horse
event een warm hart toe omwille van hun professionele aanpak en de geweldige omkadering.
Sport en Fokkerij gaan hand in hand tijdens het
event dat bewijzen ook onze jaarlijkse aankopen op
de BWFA auction waar we op de dag van vandaag
onze eerste vruchten van plukken namelijk onze
eerste aankoop in 2015 “Pretty boy van de molenberg” die in 2018 is goedgekeurd voor studbook
zangersheide. F
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Professionals in Green!

Hoveniers
FIBERS IN A BALE • BEDDING IN A BALE

WWW.JOPACK.BE

Professionals in Green!

Hoveniers
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Event decoratie
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Particuliere tuinen

Particuliere tuinen

Event decoratie
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Particuliere tuinen

FIB

Proogreen B.V.
Proogreen10
B.V.
Elshoutweg
Elshoutweg
10
5951
NK Belfeld

5951 NK Belfeld

+31+31
77 475
838350
77 475
50

www.proogreen.nl

www.proogreen.nl

info@proogreen.nl

info@proogreen.nl

Proogreen
Proogreen

E

RS

20 Kg

550 L

650 L

18 Kg

13 Kg

18 Kg

Vlaslemen
Anas de lin
Flax loams
Leinstroh

Fijne houtkrullen
Copeaux de bois fins
Small flake wood shavings
Classic Hobelspäne

Grove houtkrullen
Copeaux de bois larges
Large flake wood shavings
Grobe Hobelspäne

Stofvrij natuurhooi
Foin naturel dépoussiéré
Natural Hay
Staubfreies Naturheu

Stofvrij natuurhooi
Foin naturel dépoussiéré
Natural Hay
Staubfreies Naturheu

Italiaans raaigras
Ray-grass Italien
Italian rye grass
Italienisches Raygras

When only the best is good enough
FIBERS IN A BALE • BEDDING IN A BALE

JOPACK BVBA • KWADESTRAAT 82 • B-8800 RUMBEKE • T +32 (0) 51 20 75 00 • F +32 (0) 51 25 15 00 • E INFO@JOPACK.BE

WWW.JOPACK.BE

E xposanten F
 landers Horse Event 2019

Exposanten VIP area
Flanders Horse Event biedt u tal van mogelijkheden
om ruim 18.000 bezoekers te ontmoeten op slechts 4 dagen tijd.
Opgedeeld in 5.750 Vip genodigden en 13.500 bezoekers

Vip area – Vip stand – € 195 per m²
ÎÎ Vip area - vanaf 10m²
ÎÎ Standplaats met vaste wanden
ÎÎ Vloerbekleding
ÎÎ Elektriciteit & verlichting inbegrepen
ÎÎ Naambord met vermelding van uw bedrijfsnaam

Vitrinekast - prijs € 975

Prijzen excl.btw
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Exposanten Flanders Village
Exposanten
Flanders Horse Event voorziet een uitgebreid strodorp en Vip standen
waar u uw producten en/of diensten kan voorstellen aan het brede publiek.
Flanders Village – stand in de publiekstent – € 1.950
ÎÎ Standplaats met vaste wanden – 5 x 5 = 25m²
ÎÎ € 60 per bijkomende m²
ÎÎ Elektriciteit en verlichting inbegrepen
ÎÎ Naambord met vermelding van uw bedrijfsnaam
Flanders Village – standplaats in de publiekstent, enkel in combinatie met stand – € 750
ÎÎ Overdekte standplaats – 5 x 5 = 25m²
Flanders Village – overdekte stand op het terras – € 1.250
ÎÎ Overdekte stand met vaste wanden – 5 x 5 = 25m²
ÎÎ Elektriciteit en verlichting inbegrepen
ÎÎ Naambord met vermelding van uw bedrijfsnaam
Flanders Village – buitenstand – € 1.250
ÎÎ Buitenstand 5 x 5 = 25m²
ÎÎ Elektriciteit inbegrepen

© Foto Royal

Grondplan exposanten

Flanders Village

Vip Village

Prijzen excl.btw
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R eportage Flanders Horse Event achter de schermen

Levi Party
Rental:
samen groeien naar

een hoogstaand topevenement

Levi Party Rental heeft alles in huis
voor uw feest of evenement.

Feesten bouwen is een serieuze zaak. Een degelijke voorbereiding, een nauwgezette organisatie en een weldoordachte materiaalkeuze zijn onontbeerlijk voor een geslaagd
Jaar na jaar mag Flanders Horse Event rekenen op een enthousiast publiek,
de
resultaat. Levi Party Rental is al decennialang specialist in
beste ruiters maar ook haar trouwe partners. Steeds weer helpen zij het plaatje
het verhuren van materiaal voor evenementen, beurzen,
particuliere
volledig maken op het domein van Stoeterij d’Heyboght, en voor deze elfde
editieenisbedrijfsfeesten.

dat niet anders. Zo zal Levi Party Rental ook dit jaar zorgen dat het hippisch feestje
compleet is door het juiste materiaal te leveren. Gesprek met Timothy Lejeune.

Levi Party Rental heeft alles in huis
voor uw feest of evenement.
Feesten bouwen is een serieuze zaak. Een degelijke voorbereiding, een nauwgezette organisatie en een weldoordachte materiaalkeuze zijn onontbeerlijk voor een geslaagd
resultaat. Levi Party Rental is al decennialang specialist in
het verhuren van materiaal voor evenementen, beurzen,
particuliere en bedrijfsfeesten.

“Levi Party Rental levert al een klein tiental edities het feest- nieuwe materialen, iets dat hen onderscheidt van de rest
materiaal voor Flanders Horse Event. In het begin ging dat maar toch kwalitatief is”.
enkel over het aanvullend materiaal, maar de organisatie
Levi Party .Rental
frontstage meubilair, van stoewas zo tevreden van onze service dat we jaarHovenierstraat
na jaar onze 1, Merelbeke
09 230levert
66 77alle
. www.levipartyrental.be
len en tafels, tot de meubels voor de zitlounge, het barsamenwerking konden uitbreiden tot wat ze nu is”.
materiaal, de ontvangstbalies en de buffetten, voor de
“De vraag kwam toen vanwege de organisatie van Flanders Business Units, VIP, Ridersclub, Champagnebar, Clintonbar,
Horse Event, om het samen uit te bouwen tot een hoog- het restaurant en de cocktailbar. Tafelmaterialen zoals
staand evenement. En dat lukte: de samenwerking met de bestek, servies, glazen en tafelovertrekken worden dagelijks aangeleverd tijdens het evenement.
familie Gansbeke is jaar na jaar een succes”.
Het bedrijf, een twintigtal jaar geleden opgericht door Chris “Maar ook backstage zijn wij aanwezig. Wij bouwen de
Lejeune en Carine Vindevogel, bouwde over de jaren een volledige keukens en afruimzones, zodat alles ook achter
sterke reputatie op als specialist in het verhuren van feest- de schermen goed verloopt. In dat opzicht loopt onze
materiaal. Een permanente beschikbaarheid en een snelle bedrijfsfilosofie trouwens in dezelfde lijn dan die van
interventiecapaciteit, zowel voor de particulier als bedrij- Flanders Horse Event. Wij willen beiden altijd een stapje
verder, steeds beter worden.”
ven, vormen de basis van de klantentevredenheid.
“Sedert een paar jaar zijn mijn broer Tommy en ikzelf mee
in het bedrijf gestapt”, vertelt Timothy verder.

Hovenierstraat 1, Merelbeke . 09 230 66 77 . www.levipartyrental.be

“De kracht van Levi Party Rental zit in de goede service,
met een 24/7 dienstverlening voor onze klanten, dat
ervoor zorgde dat we zijn uitgegroeid tot een gewaardeerd bedrijf. Met de verjonging kwam er logischerwijze
ook vernieuwing de laatste jaren. Het is namelijk belangrijk om mee te evolueren: klanten zijn steeds op zoek naar

Als afsluiter krijgen we van Timothy nog deze wensen mee:
“Wij gaan ervan uit dat het, net zoals de andere jaren, ook
dit jaar weer een topeditie wordt en wensen de organisatie een mooi evenement met een spannend concours en
fantastisch weer toe. We maken ook graag van de gelegenheid gebruik om de organisatie te bedanken voor het vertrouwen dat zij jaar na jaar in ons stellen, en kijken nu al uit
naar de volgende jaren!” F
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“De wildste veulens
worden de beste paarden.”
— Bron: Themistocles 2, 5 —

2VRent verhuur van unieke en oogstrelende tenten voor alle feesten. Wij
staan al jaren garant voor een een professionele aanpak en bieden u voor
elke gelegenheid de juist tent.
Wij zijn vooral gespecialiseerd in stretch en sailcloth tenten, deze tenten
zijn een eyecather voor elk feest. Onze tenten onderscheiden zich van alle
andere tenten en passen zich perfect aan bij elke locatie.
www.2vrent.be
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https://www.instagram.com/2vrent_tentenverhuur/

Uw veulen
registreren bij
Zangersheide?
Dat is makkelijk!
Ga nu naar onze website en registreer uw veulen bij Zangersheide
in slechts één enkele klik

www.zangersheide.com

It’s not just a horse.
It’s my therapist,
pride, happiness.
My best friend.

Zangersheide… Simply the best!

Atelier Dierendonck combineert de vakkundigheid
van vandaag met de kwaliteit van vroeger. Een uiterst
zeldzaam rundvee ras en erkend streekproduct, het
West-Vlaams Rood , staat ook in Midtown Grill op de
kaart. Het is een ras dat vooral aard in West-Vlaanderen
en met name op de eigen boerderij van Dierendonck.
De rib-eye van Holsteiner, de filet pur van Simmental en
de Côte à l’os worden nog steeds vakkundig gegrild in
de Montague Broiler, onder leiding van de ervaren chef.
De Executive chef verklaart: “de Montague Broiler zorgt
voor de unieke smaak van het vlees. Op een temperatuur
van 1300° wordt het vlees snel dicht geschroeid waardoor
de kern sappig blijft en alle smaken goed bewaard blijven.”
“De steaks kan je steeds combineren met verschillende side dishes, voor elk wat wils. Wij kiezen heel
bewust voor verse seizoensgebonden producten. In
de zomer serveren wij een frisse tomatensalade, in de
herfst, een mengeling van boschampignons. Uiteraard
blijven de Belgische frietjes steeds op het menu staan. “
‘The Best Steaks in Town’ serveren ze ook in de Midtown
Grill in Brussel, Berlijn & Amsterdam, maar toen Midtown
Grill in april van 2017 de deuren opende in Gent, sprak
ook het interieur tot de verbeelding. Het warme kader
voert je terug naar de jaren 30 in Midtown, New York.

Midtown Grill benadrukt het culinaire karakter van het Ghent Marriott hotel.
Midtown Grill past perfect bij de ongedwongen en
gezellige sfeer die het Ghent Marriott hotel wil
uitstralen. In dit grillrestaurant, dat gelegen is op één van
de mooiste locaties van Gent, krijgen Gentenaars, maar
ook binnen- en buitenlandse gasten de kans om te
genieten van heerlijke seizoensgebonden gerechten.
Naast de beste steaks, van het beroemde Atelier
Dierendonck, serveert Midtown Grill ook visgerechten
van de grill en wordt er gewerkt met lokale topproducten
zoals de pittige mosterd van Tierenteyn en Pils 13.
Centraal staat steeds de uitmuntende kwaliteit in
een schitterend kader, altijd een warme begroeting,
persoonlijke service en een uitstekende productkennis.

General Manager Hans Prins vertelt: “Hoewel wij als hotel
uiteraard veel internationale gasten over de vloer krijgen,
willen wij met Midtown Grill ook de Vlaming verwennen.
Met lokale gerechten, op ambachtelijke wijze bereid,
proberen wij ook bij de Gentenaars in de smaak te vallen.”
“Want het zijn vooral de Belgen die weten hoe een sole
meunière precies moet smaken, die oprecht kunnen
genieten van een aan tafel bereide steak tartaar en die
als geen ander weten dat de garnaalkroket een van de
beste Belgische creaties is, met het beste uit de zee!”
Hans gaat verder: “Begrijp me niet verkeerd,
de
gegrilde
vleesgerechten
blijven
uiteraard ons stokpaardje en hierin blijft onze samenwerking met Atelier Dierendonck van groot belang. “

In de verschillende zalen werd gewerkt met warm
groene tinten, de typerende, rood lederen, zetels en
veel hout. In de Butcher room daarentegen zijn de
muren betegeld met een gladde witte tegel, waardoor de beenhouwerij van toen niet ver weg is. De
bar, die straalt een en al grandeur uit met een rood
marmeren blad op de bar en veel gouden afwerkingen.
Kortom, alle elementen nodigen u uit voor een
gezellige avond met vrienden en familie in een
unieke setting en vooral op een unieke locatie.
Gelegen aan de Korenlei in Gent biedt het restaurant een uniek zicht op het historisch gedeelte van
de stad en op de rivier de Leie. Tijdens de zomermaanden kan je bij hen ook op het terras terecht, inclusief lounge gedeelte en uniek zicht.
Wie zich graag met de wagen verplaatst heeft
niets te vrezen, Het hotel en restaurant blijven
goed bereikbaar en als gast van Midtown Grill kan je
zelfs gratis parkeren in de parking onder het hotel.
Wist je trouwens dat je na 10 bezoeken een
gepersonaliseerd steakmes ontvangt dat ze
voor jou bewaren aan de Wall of Fame? Een
extra reden voor een bezoek aan Midtown Grill,
Reserveren

kan

online

via

www.midtowngrill.be

a d ve r t o r i a l

Holiday Inn
Express Gent
“It’s not about the ribbons,
it’s about having rides
worth ribbons”

Holiday Inn Express biedt u 120
ruime kamers met gratis ontbijt en
alle faciliteiten die u nodig heeft.
Het hotel is handig gelegen aan de
hoofdsnelwegen E17-E40-R4, UZ
Gent en Ghelamco Arena, en toch
maar op minder dan 4 km van het
middeleeuwse centrum van Gent.
Holiday Inn Express Gent is gecertificeerd met het ecolabel Green Key en biedt u een duurzame keuze voor uw
accommodatie in Gent. Ook voor meetings en events zijn
wij graag uw betrouwbare partner. Onze 9 goed uitgeruste
vergaderzalen zijn flexibel, en bieden u alles wat u nodig
heeft tot 200 deelnemers. Een ervaren team staat voor u
klaar, helpt uw meeting te organiseren en stemt alle aspecten met plezier af op uw persoonlijke wensen.
Bezoekt u ons mooie middeleeuwse centrum? Laat gerust
uw wagen achter op de ruime parking. De historische
bezienswaardigheden zijn zeer goed te bereiken met het
openbaar vervoer, maar indien u dat wenst zijn ook fietsen te verkrijgen in het hotel. Bus 8 en Tram 4 stoppen
op wandelafstand van het hotel en vertrekken om de 10
minuten naar het centrum.
Wenst u graag andere steden in Vlaanderen te bezoeken?
In 30 minuten reist u met de trein naar Brussel en Brugge
en het is ongeveer 38 minuten rijden naar Antwerpen.
Door onze unieke ligging in Gent bevindt de Belgische kust
zich op slechts 40 minuten rijafstand.
Na een heerlijke dag in Gent kunt u ontspannen en genieten van een drankje en hapje in Brasserie D-LYS. Het restaurant serveert een keuze aan internationale gerechten
in een aangename setting.
Kortom, Holiday Inn Express is door de centrale ligging uw
slimme keuze voor een verblijf in Gent. F
Meer informatie over het hotel en onze beste tarieven
vindt u op www.hiexgent.be
Of contacteer ons reservatie-team op 09 395 05 15 of via
reservations@hiexgent.be

Holiday Inn Express Gent
Akkerhage 2
9000 Gent0032 9 2225885
www.hiexgent.be
hotel@hiexgent.be
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ALTIJD EEN STAPJE VOOR!

Toes up. Heels down. Shoulders back. Chin up.
Eyes forward. Sit. Breathe. Think. Ride!

WWW.VLP.BE
NIEUW ADRES!
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Vlaamse Liga Paardensport vzw ▪ Jozef Hebbelynckstraat 2 ▪ 9820 Merelbeke ▪ Tel: 09/245 70 11 ▪ Fax: 09/245 70 12
info@vlp.be ▪ www.vlp.be ▪ IBAN: BE06 4410 6333 8122 ▪ BIC-code: KREDBEBB ▪ Ondernemingsnummer: 0465 222 391

Hove van Herpelgem - Avelgemstraat 6 - 9690 Kluisbergen
info@hovevanherpelgem.com - 0475/74.34.74
www.hovevanherpelgem.com - www.kasteelvanherpelgem.com
Bron foto’s: Cachet Events

reportage

Belgisch trekpaard

reportage

Belgisch trekpaard

Cultureel plattelandserfgoed
Het stamboek , de Koninlijke Maatschappij van het Belgisch
Trekpaard bepaald de richting waarin de fokkerij wordt
aangestuurd. Haar opdracht omvat de inteeltproblemathiek en het behoud van zeldzame bloedlijnen.
De opbloei zette zich voort door onder andere de introductie van de veulenpremie vanuit de Vlaaamse overheid.
Het Belgisch trekpaard maakt deel uit van ons cultureel
plattelandserfgoed dat vorig jaar tot een erkenning kwam
en toegevoegd is aan de Vlaamse inventaris immaterieel
cultureel erfgoed. Deze erfgoedactoren koesteren het
levend houden en doorgeven van tradities aan de volgende generarties. Zo krijgen veulens geboren in de stal
een nostalgische bijklank.

Macht , adel en elegantie

De trots voor het

Belgisch
trekpaard
Waar we in vroegere tijden in Vlaanderen al gemakkelijk een duizend tal hengsten
en merries telden, is hun totale aantal vandaag tot enkele honderden geslonken.
Begin jaren tachtig raakte de fokkerij van het Belgisch trekpaard in het slop.
Het trekpaard had zijn bestemming in de landbouw nagenoeg volledig verloren.
Meerdere toppaarden trokken naar Nederland, waaronder vele van de beste Vlaamse hengsten. Het aantal
veulens daalde onder het alarmerende peil .Vanaf 1982
groeide het bewustzijn dat moest worden geselecteerd
naar een paard aangepast aan de noden van de nieuwe
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Er wordt gestreefd naar een paard met veel rasadel,
gemakkelijk te onderhouden en met een grote kleurverscheidenheid. Dankzij hun rustig koelbloedig karakter is
het BTP voor heel wat doeleinden geschikt. De imposante
verschijning van het BTP blijft tot de verbeelding spreken
bij jong en oud. Het is een combinatie van macht , adel
en elegantie . Ondanks de robuste uitstraling en kracht
blijven zijn bewegingen bijzonder sierlijk.
Dit werd op Agriflanders extra in de kijker gebracht. De
Belgische kamioenhengst en merrie 2019 vinden hun thuis
in Oost- Vlaanderen , waaronder ook hier in Beervelde,
daar kunnen we terecht fier op zijn. F

Het Belgisch
trekpaard maakt
deel uit van
ons cultureel
plattelandserfgoed
dat vorig jaar tot een
erkenning kwam en
toegevoegd is aan de
Vlaamse inventaris
immaterieel
cultureel erfgoed.

liefhebber, die het belgisch trekpaard voornamelijk ziet als
recreatiepaard, naast beperkte mogelijkheden in de bosbouw, kleinschalige landbouw en in paardemelkerijen. De
paarden worden dus hoofdzakelijk aangewend voor recreatief rijden, mennen of staan gewoon in de wei. Wat is er
trouwens mooier dan een Belgische trekpaardmerrie met
een dartelend veulen ernaast?
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binnen & buitenstallen • verhuur van wedstrijdboxen & tenten • houtkrullen

*Voor meer informatie: zie www.looza.be / Pour plus d’informations: voir www.looza.be
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Van Sprengel Stallenbouw

Vispluk 29 - 2290 Vorselaar
Tel. 014/50 74 50
info@avs-shop.be

a d ve r t o r i a l

R eportage Compromisloze kwaliteit bij drukkerij Graphius

De fijne drukkunst,
over de landsgrenzen heen
Drukkerijgroep Graphius, verantwoordelijk voor het fijn staaltje drukwerk in
uw handen, infiltreert de Franse markt voortaan van binnenuit. Het Gentse
bedrijf nam onlangs stripdrukkerij PPO Graphic over, en voegde daarmee
een vierde productiesite toe aan haar indrukwekkende portfolio: Parijs.
We sprinten even in rengalop doorheen de geschiedenis
van Graphius. Bijna 50 jaar nadat koster André Geers in
1928 drukkerij/uitgeverij A. Geers opricht, nemen zijn
zoon Emiel en diens echtgenote Micheline de zaak over.
Ze slagen erin om de vroegere dorpsdrukkerij stapsgewijs te laten groeien tot een KMO met 35 medewerkers.
In 2000 stapt de derde generatie van de familie Geers
in het bedrijf. Denis en Philippe steken met Geers Offset
de landsgrenzen over en vrijwel meteen breekt een periode van exponentiële groei aan. De drukkerij investeert
in machines en breidt het team uit met gekwalificeerde
vaklui om zich verder toe te leggen op prachtige boeken
en ander luxedrukwerk.

WE
MAKE
YOUR
PRINT
WORK

Samen sterk in drukwerk
In wijzigende marktomstandigheden wordt duidelijk dat
schaalvergroting en het opzetten van een geïndustrialiseerd productieapparaat de aangewezen strategie
vormen om een rendabel grafisch bedrijf verder uit te
bouwen. Vanuit dat besef groeit vanaf 2009 Graphius,
een vereniging van dertien drukkerijen met afdelingen in
Gent, Brussel, Nazareth en nu ook Palaiseau nabij Parijs.
De verschillende entiteiten koppelen hun kennis en specialiteiten, met resultaat.

Graphius - Eekhoutdriesstraat 67, B-9041 Gent, T +32 9 218 08 41

Graphius Brussels - Hemelstraat 2, B-1651 Beersel | PPO Graphic - 10 Rue de la Croix Martre, F-91120 Palaiseau

www.graphius.com

Thuis in paardensport

Groen gras

Die producten komen bij het grote publiek terecht via een
sterk gediversifieerd arsenaal klanten. Want bij Graphius
komen niet alleen uitgeverijen over de vloer: ook grote
kunstgalerijen, topfotografen en zelfs internationale
musea zoals het MoMA in New York of het Louvre in Parijs
zijn er kind aan huis. Aan de andere kant van het klantenspectrum vinden we grafische vormgevers, middenstanders, onafhankelijke auteurs en particulieren. Ja, zelfs in de
paardensport is Graphius thuis, want Hippo Revue wordt
er al bijna vijftien jaar gedrukt. Wie weet stapt u binnenkort
wel zelf bij Graphius binnen … F

De recente overname van het Franse PPO Graphic maakt
van Graphius een internationaal opererend bedrijf.

Drukkerij Graphius | www.graphius.com

Vandaag telt Graphius 370 grafisch geschoolde medewerkers en 113 moderne Heidelberg druktorens. Het
getrainde personeel en het hoogtechnologisch, state-ofthe-art machinepark – inclusief volledig geïntegreerde
boekbinderij – vloeien samen in een onberispelijk productieproces, waar dagelijks talloze magazines, boeken, catalogi, brochures en diverse vormen klein drukwerk van de
persen rollen.

Biedt Graphius u als all-round drukwerkpartner een performante infrastructuur? Zeker. Werken we met state-of-the-art
technologie? Absoluut! Maar wat ons écht uniek maakt, is de volledig geïntegreerde productieflow van ordervoorbereiding tot aflevering. Elk van onze 370 vakmensen haalt het maximum uit zijn of haar expertise doordat uw drukwerk in
één vloeiende beweging door ons proces wordt begeleid, met een naadloze samenwerking en communicatie.
Graphius, uw drukpartner voor magazines, catalogi, brochures en boeken.

De drukkerijgroep houdt haar ecologische voetafdruk
daarbij nauwlettend in het oog. Alle afdelingen dragen
duurzaamheid hoog in het vaandel, en de groep voert
gepassioneerd campagne rond ecologie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het jaarlijkse duurzaamheidsverslag vinden de verschillende stakeholdersgroepen
bijvoorbeeld informatie over de milieuvriendelijke productie bij Graphius. In de toekomst zal Graphius zich verder
engageren als een sociaal geïnspireerd bedrijf, zonder dat
de eindproducten aan kwaliteit inboeten.

Deze catalogus bewijst
en onderstreept de
enorme kracht van
kwalitatief drukwerk.
Bereik uw klanten op
een even krachtige
manier: contacteer
Graphius via
09 218 08 41 of
info@graphius.com
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Catwalk
shoes are
made for walking at anytime and

F O O T W E AR

anywhere

Waar staat catwalk voor?
Gilles: Sinds 2015 hebben mijn broer en ik het merk
‘Catwalk’ opnieuw gelanceerd. Daarenboven bedachten
we de nieuwe CTWLK lijn, voor de casual Catwalk modellen. Catwalk ontstond in 1991 door onze ouders met een
simpel principe: ‘just in time fashion’, dit gecombineerd met
de beste prijskwaliteit verhouding en een top comfort. En
on top een grote publicitaire support. Zonder valse bescheidenheid kunnen we nu toch wel blij zijn met het geslaagde
succes. Catwalk is een vaste waarde geworden in de pers,
in de etalages van de beste modewinkels en in de schoenenkast van elke fashionista. Catwalk shoes are made for
walking at anytime and anywhere… four seasons a year!

WWW.GIMPEX.BE
WWW.CTWLK.EU

SHOWROOM (2nd and 3rd floor)
Godefriduskaai 12 ▪ 2000 Antwerpen
+32 478 40 48 40 ▪ info@gimpex.be ▪ www.gimpex.be
Visit and like us at

Catwalk Footwear

Photo made by Henk Vancauwenbergh

Welke richting gaat de collectie uit voor s19
Junot: Het modebeeld is uitbundig en bij ons betekent
dat een elegante collectie schoenen versierd met glitters,
fijne metalen balletjes, veren en studs en uitgevoerd in
bijzondere materialen als verfijnd vlechtwerk, snakeskin of
metallics. Bij die schoenen bedachten we telkens bijpassende handtassen in een zelfde kleur of materiaal.
Gilles: Bij onze herencollectie hebben we eerst en vooral
onze mocassin teruggebracht in meer dan 15 kleuren.
Ook de bootschoen en espadrille kunnen niet ontbreken
in ons zomers aanbod. Daarnaast hebben we ook geprobeerd om telkens een leuke sneaker te brengen die zich net
dat iets meer onderscheid van een gewone sneaker. Ten
laatste hebben we ook de ‘casual-classic’ groep; een type
schoen met een eerder klassiek bovenwerk en een sportievere casual zool. Die laatste doet het bij ons uitermate goed.
Catwalk is ook een naam in de paardensport?
Junot: Zeker, we zijn aanwezig in de sport zowel als sponsor en als fokker. Ook als deelnemer op internationale
twee en drie ster niveau jumpingwedstrijden zijn we frequent present. Mijn broer Gilles houdt zich vooral bezig
met de commerciële activiteiten van de firma. Gezien de
verkoop in de modesector zich beperkt tot tweemaal 3
maanden heeft hij de rest van het jaar de tijd om zijn paarden te trainen en op wedstrijd te gaan.

den zoals Mechelen, Knokke Hippique, Jumping Liège en
Jumping Beervelde de beste amazone een jaar lang gratis
schoenen kan winnen. Daarnaast zijn we ook aanwezig
met banners in hippische centra, advertenties in hippische
magazines,…
Waar liggen jullie ambities verder nog?
Junot: De hoofdambitie is om met ons label Catwalk uit te
groeien naar een vaste waarde in het hedendaagse modebeeld. Momenteel hebben we verkooppunten in Benelux,
Frankrijk en enkele in Duitsland. Graag zouden we actief
zijn in heel Europa en misschien ook daarbuiten. Ook
met onze handtassenlijn willen zo stabiel mogelijk goed
groeien in de juiste verkooppunten.
Gilles: We willen met ons Catwalk Horse Team verder
actief blijven en op een subtop niveau voor de prijzen te
kunnen rijden. Ultieme ambitie is dromen om stiekem een
topper van formaat te fokken en deze uit te brengen op
topniveau. F

Wat is de link tussen footwear en horse team?
Gilles: Het concreetste voorbeeld is de Catwalk GP
award waarbij jaarlijks op de meest prestigieuze wedstrij-
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ZATERDAG

27 JULI ‘19

BEERVELDE

DANST

DOMEIN D’HEYBOGHT - BOSMANSDREEF - BEERVELDE

A little party
never killed nobody

.. .... ... .... . ... .. ... ....... ..

DANSFEEST & BARBECUE

.. .... ... .... . ... .. ... ....... ..
GRATIS INKOM - BARBECUE ENKEL VIA RESERVATIE VOORAF
INFO: WWW.FLANDERS-HORSE-EVENT.COM

P ubliciteit F
 landers Horse Event 2019

Publiciteit Magazine
Magazine - €1.950
ÎÎ 1 pagina publiciteit + 1 pagina redactioneel A4 full color in ons Magazine
dat 2x per jaar verschijnt
yyeditie maart oplage 2.500 exemplaren
yyeditie juli oplage 2.500 exemplaren
ÎÎ Uw logo en link op onze website, social media en videocircuit

Publiciteit Ledboarding
Digitale publiciteit €1.500
ÎÎ Uw logo en link op onze website, social media, videocircuit & Ledboarding
ÎÎ Tijdens de door u gesponsorde proef CSI* komt uw naam/logo extra in the picture

Prijzen excl.btw
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Publiciteit Hindernis
Hindernis - €1.500
yyoptioneel op alle pakketten kan u ervoor kiezen om een hindernis in de piste te plaatsen.
yyDe hindernis moet worden aangeleverd door uw diensten en moet voldoen aan de FEI-normen.
yyDe hindernis staat in alle FEI Ranking proeven
ÎÎ Indien u niet over een hindernis beschikt kunnen we een hindernis voor u laten ontwerpen door
de firma TOP JUMPS.
ÎÎ Voor de aanmaak en realisatie van een gepersonaliseerde hindernis mag u op een budget rekenden van +/- €3000.
ÎÎ Voor meer informatie helpen we u graag verder.

Publiciteit TV
Plattelands TV €2.000
ÎÎ Vermelding van uw naam/logo in de aankondigingstrailer en reportages rond
het evenement op: Plattelands Tv in de blokken van Hippo Tv via kanaal 22 van
Telenet Digital Tv en kanaal 95 van Proximus Tv
ÎÎ Dit programma wordt 108 keer uitgezonden.
ÎÎ Max 5 deelnemers
AVS Regionale TV €2.000
ÎÎ Vermelding van uw naam/logo in de het programma Life Style gepresenteerd door
Celia AVS Regionale TV
ÎÎ Dit programma wordt 60 keer uitgezonden
ÎÎ Max 8 deelnemers
© Foto Royal

Prijzen excl.btw
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Proefsponsoring
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Battle of the Clubs clubsponsor...................................................................................................................... € 250
Battle of the Clubs proefsponsor................................................................................................................ € 1.250
Proefsponsor CSI YH.......................................................................................................................................... € 2.500
Proefsponsor CSI1*.. ........................................................................................................................................... € 2.500
Proefsponsor CSI3*.. ........................................................................................................................................... € 5.000
Proefsponsor CSI3* FEI ranking .. ............................................................................................................ € 10.000
Proefsponsor CSI3* ranking GP . . ............................................................................................................ € 45.000

Prijzen excl. btw

© Foto Royal
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I ONLY (S)WIPE
MY SMARTPHONE.
GEBERIT AQUACLEAN. DE DOUCHE-WC.

Geberit AquaClean zorgt voor een ongeëvenaard gevoel van frisheid:
na een druk op de bedieningstoets wordt u gereinigd door een bijzonder
aangename waterstraal op lichaamstemperatuur. Meer informatie over
de veelzijdige douche-wc‘s vindt u op www.geberit-aquaclean.be.

MENSEN BENIJDEN ME.
OM MIJN TOILET.
GEBERIT AQUACLEAN. DE DOUCHE-WC.

Geberit AquaClean zorgt voor een ongeëvenaard gevoel van frisheid:
na een druk op de bedieningstoets wordt u gereinigd door een bijzonder
aangename waterstraal op lichaamstemperatuur. Meer informatie over
de veelzijdige douche-wc‘s vindt u op www.geberit-aquaclean.be.

Why do we ride

KIES VOOR EEN EXPERT IN
ADMINISTRATIEVE PROCESSEN
Bij Konica Minolta België beperken we ons niet tot het verkopen van machines. Wij smeden banden met onze
klanten. Dat doen we door hen tijdens de hele gebruikscyclus optimaal bij te staan.

OPTEZ POUR UN EXPERT EN PROCESSUS
DOCUMENTAIRES
Chez Konica Minolta Belgique, nous ne nous contentons pas de vendre des machines. Nous forgeons aussi des liens
avec nos clients, en les assistant de façon optimale pendant tout le cycle d’utilisation de leurs appareils.

Why do we ride?!
We ride to feel the power beneath us...
For the wings we never had...
To make up for the elegance we will never have...
We develop an unbreakable bond with our horse...
One that can never be broken...
To become one with our horse...
To love...
And to be loved...
We ride to do the impossible...
For the ones who say its impossible...
For the joy...
When we ride there are no words that can describe it...
And no words ever will...
This is not just a sport, its a passion...
It’s that feeling that keeps you going...
When nothing else will...
We strive for the gold...
For what makes us who we are...
Equestrians!
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Only
THE BEST
for
YOUR VIP’s

P romotie & M edia F
 landers Horse Event 2019

Promotie & Media
TV
ÎÎ Regionale TV - AVS
ÎÎ Plattelands Tv in de blokken van Hippo Tv
via kanaal 22 van Telenet Digital Tv
en Kanaal 95 van Proximus Tv
Affiches
ÎÎ 500 affiches
Flyers & brochures
ÎÎ 20.000 flyers, nationaal en internationaal verdeeld.
ÎÎ 2.500 FHE sponsor brochures - Brochure 1
ÎÎ 2.500 FHE programma boeken - Brochure 2
Persberichten
ÎÎ dagelijks via persbureau Belga.
ÎÎ dagelijks via Equnews
ÎÎ dagelijks via Husaren

• VIP Self-service portal/app • Contract management • E-ticketing - Acces control • Catering management
• Resource management • Marketing automation • Event Communication • Automated invoicing

© Foto Royal

Website & Social Media
ÎÎ FHE www.flanders-horse-event.com
ÎÎ KBRSF www.equibel.be
ÎÎ FEI www.fei.org
ÎÎ Galop www.galop.be
ÎÎ Equnews www.equnews.be
ÎÎ e-mail en newsletters
ÎÎ worldwide special sites
ÎÎ Social media – facebook
Printmedia
ÎÎ nationale kranten
ÎÎ tijdschriften en reclamebladen
ÎÎ gespecialiseerde pers : Hippo Revue, Equitime,
Z-magazine, ….

Enjoy this great event thanks to

W W W. I X P O L E . C O M
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O rganisatie &

bestuur

F
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Foto boven: Caroline De Rooze
Foto onder: Kathy Tondeleir

d’Ouwe Hoeve

KROEG •BRASSERIE •RESTAURANT

Ontdek de Provence in Vlaanderen.

© Foto Royal

Danny De Mol en Patrick Gansbeke
Dagelijks bestuur
ÎÎ Patrick Gansbeke
ÎÎ Danny De Mol

+32 475 23 66 52
+32 495 21 34 02

Er wordt een lunch geserveerd, een Bourgondisch menu, een

gastronomisch diner in het restaurant, het kan er allemaal in het

maandmenu en verschillende suggesties. Dochter Saartje en

18de eeuwse pittoreske restaurant. ‘s Zomers zit je gezellig op het

schoonzoon Miguel, verwelkomen u met hun team voor een heer-

prachtige terras in het mooiste dorpje van Oost-Vlaanderen. Je

lijke belevenis. Zoon Frederick, sommelier zorgt voor een perfect

tafelt hier zonder dikdoenerij en dat past perfect bij de gerecht-

combinerend wijntje. Vegetariërs vinden alvast voldoende kansen

en uit grootmoeders tijd: denk maar aan gegeerde klassiekers als

met steeds een voor- en een hoofdgerecht. Voor meer informatie

Côte à l’os, Chateaubriand, Tarbot, etc.

surf naar ouwehoeve.be of like en volg onze facebookpagina

patrick@flanders-horse-event.be
danny@flanders-horse-event.be

Leden
ÎÎ Caroline De Rooze
ÎÎ Kathy Tondelier
ÎÎ Serge Sierens

+32 478 21 99 85
+32 478 23 62 38
+32 496 55 67 45

caroline@flanders-horse-event.be
kathy@flanders-horse-event.be
serge@flanders-horse-event.be

Publiciteit & Hospitality
ÎÎ Caroline De Rooze
ÎÎ Kathy Tondelier
ÎÎ Rik De Nijs
ÎÎ Sandy Machtelings

+32 478 21 99 85
+32 478 23 62 38
+32 475 44 76 76
+32 492 70 72 57

caroline@flanders-horse-event.be
kathy@flanders-horse-event.be
rik@flanders-horse-event.be
sandy@flanders-horse-event.be

Info

Een glaasje in de kroeg, een snack in de brasserie of een

www.flanders-horse-event.be
info@flanders-horse-event.be
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Raad der wijzen
ÎÎ Hubert Hamerlinck
ÎÎ Jo Beddeleem
ÎÎ Peter Van Miegroet
ÎÎ Hans Plessers
ÎÎ Wim Maenhout

Dorpsstraat 48, 9831 Deurle

Flanders Horse Event bvba vso
Brandstaat 6a
B-9080 Beervelde

Open 7 op 7
Keuken is altijd open tot 23 uur
Reserveer uw tafel via
www.ouwehoeve.be/reserveren

“Een zwaard, een paard,
een schone vrouw
leent niemand uit
als met berouw.”
— Bron: Jacob Cats —
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Mas Tu Vu jewels sans prétention
Amerikalei 22
2000 Antwerpen
+32 3 231 32 11
info@mastuvujewels.com
www.mastuvujewels.com
Tom Daeseleire

Hans Plessers

