Wedstrijd voor Fokkers van Endurance Paarden
Beste Partner
In 2019 organiseert het Belgisch Arabisch Paardenstamboek (BAPS vzw), in samenwerking met de
Ligue Equestre Wallonie Bruxelles (LEWB) en de Vlaamse Liga Paardensport (VLP) de vierde editie
van de Wedstrijd voor Fokkers van Endurance Paarden. Deze dag wordt gehouden in het kader van
de Nationale Dag van de Endurance en gaat door op 26 januari 2019 op de Hippodrome de Wallonie
te Mons.
Een wedstrijd voor jonge paarden.
Gedurende de hele dag is er een wedstrijd voorzien voor jonge paarden bestemd voor de endurance.
Voor de fokkers die het wensen is dit het uitgesproken moment om hun paarden die ze gefokt
hebben voor te stellen. Een eigenaar die een jong paard heeft aangekocht kan deze tevens komen
presenteren. De veulens worden in de drie klassen verdeeld: de 2-jaar, 3-jaar en 4- jarigen. De
klassen zullen net zoals vorig jaar worden opgesplitst (hengsten: merries) indien er meer dan 10
paarden zijn ingeschreven in een van deze drie klassen.
Een hengstenpresentatie.
Op deze dag zal tevens een hengstenpresentatie worden georganiseerd. De hengsten zullen
voorgesteld worden tussen de verschillende klassen van de wedstrijd voor jonge paarden.
Een avond met de prijsuitreikingen van de LEWB, de VLP en het BAPS
‘s Avonds is er een diner voorzien, waarbij de LEWB en de VLP de prijzen voor 2018 zullen
overhandigen. Tevens zullen de resultaten worden bekendgemaakt van de BAPS Challenge 2018. Dit
alles vindt plaats in een feestelijke en gemoedelijke sfeer.
Het BAPS wenst bij te dragen tot de promotie van de Belgische fokkers van Arabische, half-Arabische
alsook Anglo-Arabische paarden. De wedstrijd wordt echter ook opengesteld voor onze buurlanden,
ten einde de band met het buitenland te versterken alsook mogelijke commerciële contacten met
onze fokkers aan te moedigen. Het is bovendien een mooie opportuniteit voor deze laatsten om zich
kenbaar te maken. Deze dag trekt niet alleen fokkers aan maar ook ruiters, dierenartsen,
organisatoren van oude endurance wedstrijden en particulieren. Een ideaal moment voor
professionelen of amateurs om hun toekomstige endurance cracks te ontdekken, met als
doelstelling de sector van de endurance en de Arabische paarden te dynamiseren.
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Een wedstrijd die aan belang toeneemt
In 2016 werd de eerste editie van de Wedstrijd voor Fokkers van Endurance Paarden georganiseerd
onder de vlag van de LEWB en in het kader van de Dag van de Endurance te Gesves. We mogen
zeggen dat het een succes was vanaf het eerste jaar. Er was echt een vraag bij de fokkers voor dit
soort evenement.
Het jaar erop, in 2017, werd de organisatie van het evenement overgenomen door het BAPS,
opnieuw in Gesves en in het kader van de Dag van de Endurance van het LEWB. De presentatie werd
wel meer aangekleed met trofeeën voor de drie beste van iedere klasse, met rozetten voor iedere
deelnemer, een trofee voor de Best in Show alsook een trofee voor het beste paard ingeschreven in
het BAPS. Er werd tevens een eerste catalogus in 5A formaat uitgebracht.
In 2018 heeft het BAPS steun gekregen van verschillende sponsors zodat onze winnaars ook mooie
geschenken hebben ontvangen bovenop hun trofee. Er werden ook dekkingen aangeboden aan de
beste merries van de wedstrijd. Een hengstenpresentatie geïntroduceerd en hoewel deze laatste
laattijdig werd aangekondigd hebben we niet minder dan 8 Belgische en Franse hengsten mogen
verwelkomen. Tijdens deze editie werden er 100 catalogussen voorzien in A4 formaat met een
overzicht van alle deelnemende veulens en gepresenteerde hengsten alsook de publicaties van onze
sponsors. De catalogus werd gratis aangeboden aan alle deelnemers en bezoekers.
In 2019 zullen we een nieuwe drempel overschrijden met de aansluiting van het VLP in de
organisatie van deze dag. We zullen deze Dag van de Endurance op Nationaal niveau tillen. Voor het
BAPS is het heugelijk nieuws dat alle actoren van de Belgische endurance sector zich in één en
hetzelfde evenement verenigen. We kunnen dit alleen maar aanmoedigen.
Omwille van het toenemende aantal deelnemende paarden aan de wedstrijd en de succesvolle
hengstenpresentatie moeten wij meer tijd voorzien en maken we er een volledige wedstrijddag van.
Het is evident dat een evenement, dat jaar na jaar aan belang toeneemt, ook fondsen nodig heeft om
te kunnen functioneren. In bijlage vindt u de verschillende sponsormogelijkheden die wij u kunnen
aanbieden zodat ook u kan deelnemen aan dit uitzonderlijke evenement. Uiteraard staan wij ook
open voor gepersonaliseerde voorstellen.
Wij verheugen ons alvast om u te verwelkomen.
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De catalogus
Een catalogus, gedrukt in 200 exemplaren, zal gratis aan de deelnemers en bezoekers worden
uitgedeeld. Deze bevat een lijst van alle aanwezige paarden ( wedstrijd voor jonge paarden en
hengstenpresentatie), de publicaties van de sponsors, het reglement van de wedstrijd, de
presentatie van de juryleden en een lijst van de medewerkers. Daarnaast vindt u er ook de kalender
met alle endurance wedstrijden voor het seizoen 2019 in terug, een deelnemingsformulier voor de
BAPS Challenge (voor BAPS leden - gedurende heel het seizoen 2019 bij te vullen), alsook een
rubriek met hengsten die dekkingen voorstellen voor 2019. Wij hopen dat deze catalogus gedurende
het hele seizoen of langer zelfs van nut kan zijn.

Sponsoring en advertenties
Hoofd Sponsors

500 euro

Naar keuze een advertentie op de achterkant van de catalogus, of een dubbele kleuren pagina
in de cataloog, een plaats voor een banner in de piste, (een ander gepersonaliseerde reclame
platform is tevens mogelijk), een maaltijd voor 2 personen tijdens het diner alsook het
vermelden van de sponsor (micro) gedurende de ganse dag
Klasse Sponsor

200 euro

Een kleuren advertentie van 1 pagina net voor de publicatie van de lijst met deelnemers aan de klasse,
mogelijkheid tot het plaatsen van een banner in de ring, vermelding van de sponsor (micro) bij het
begin van de presentatie van de klasse, uitreiking van de trofeeën door de sponsor

Advertenties in de cataloog
Kleuren advertentie van ½ pagina

50 euro

Kleuren advertentie van 1 pagina

100 euro

Banner in de piste

50 euro

Rubriek « Hengsten ter dekking aangeboden »
Kleuren advertentie van ½ pagina voor een paard ingeschreven in het BAPS

25 euro

Kleuren advertentie van ½ pagina voor een paard NIET ingeschreven in het BAPS

50 euro

Stand

30 euro
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SPONSOROVEREENKOMST
Tussen de ondergetekenden
………………………………………………………………….., wonende te / gevestigd
te…………………………………………………………. .,
hierna de sponsor genoemd
EN
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Belgisch Arabisch Paardenstamboek vzw, gevestigd te De Vunt 13 B3,, 3220 Holsbeek
hierna de gesponsorde genoemd

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN
Artikel 1. Voorwerp
De sponsor en de gesponsorde sluiten een overeenkomst houdende sponsoring in volgende
vorm:……………………………
Artikel 2. Duur
Deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur ; zij gaat in op 26 januari 2019 en
eindigt 26 januari 2019
Artikel 3. Verplichtingen van de gesponsorde
De sponsor heeft tijdens de looptijd van deze overeenkomst recht op de volgende prestaties
vanwege de gesponsorde :
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Artikel 4. Verplichtingen van de sponsor
De sponsor verplicht zich jegens de gesponsorde tot betaling van een bedrag van
.……..…euro/€ excl. B.T.W. te storten op rekeningnummer BE40 7326 4902 8263 BIC :
CREGBEBB met vermelding ……………………………..
Artikel 5. Geschillen en toepasselijk recht
De geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbank te Leuven . Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van
toepassing.
Aldus opgemaakt in……….. exemplaren, waarvan iedere partij verklaart er één ontvangen te
hebben, te …………………… op ………………………….
De sponsor

De gesponsorde
BAPS vzw
De Raad van Bestuur

In te vullen fiche voor de rubriek « Hengsten ter dekking aangeboden »

Ras : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Kleur : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………………
Geboorteland : …………………………………………………………………………………………………………….
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Fokker : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Stokmaat : ………………………………...
Gekwalificeerd : ………………………km
Index IRE :

………………………*

Index DRE : ………………………*
Index BRE : ….…………………….
Index DC :

………………………

Resultaten :
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Statuut SCID : drager

ja / neen

Statuut CA : drager

ja / neen

Radiografie van de benen

ja / neen

Rijtechniek : ……………………………………………………………………………………………………….
Rijcondities : ……………………………………………………………………………………………………….
Hengstenhouder en Eigenaar (naam, , adres, e-mail, telefoon) ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 foto’s toevoegen van de hengst, waarvan één van het model alsook een scan van de
stamboek. Voor de paarden ingeschreven in het BAPS tevens het Registration Certificate
toevoegen.

