
EEN DAG LANG 
TOPSPORT, 
FOOD&DRINKS, 
GEZELLIGHEID 
EN NETWERKEN

CHDEURNE.NL

Sponsorcommissie 
Dirk van Santvoort  06 558 21 915 
Driek Lamers  06 533 73 031
Mariël van der Vleuten 06 532 09 892

BRONZEN SPONSOR
Het bronzen sponsorpakket biedt uw bedrijf 
een hoge graad van exposure & hospitality 
die u van een evenement mag verwachten.
Uw bedrijf is zichtbaar op al onze 
communicatiedragers en beschikt u over een 
logetafel van 8 personen voor de ontvangst 
van uw gasten. 

VIP-LOGE
U wilt met uw gasten of familie genieten van 
topsport en de gezelligheid van de VIP-loge 
onder het genot van een hapje en een drank-
je. Dat kan. Wij bieden hiervoor een logetafel 
van 8 personen. 

KIJK OOK OP CHDEURNE.NL
Op onze website vindt u alle informatie over 
het evenement, zoals het volledige programma, 
de route naar de locatie en hotelmogelijkheden.

U kunt CH Deurne bereiken via info@chdeurne.nl

ZILVEREN SPONSOR
Een sponsorpakket voor de ondernemer die 
de springsport een warm hart toedraagt 
en het bedrijf graag in the picture zet. 
Vanzelfsprekend heeft u alle mogelijkheden 
voor de ontvangst van uw gasten. 

GOUDEN SPONSOR
Een gouden sponsorpakket om de naam 
van uw bedrijf stevig aan het evenement 
te verbinden. Hiervoor trekken wij alle 
registers open en bieden wij zeer uitgebreide 
mogelijkheden voor de exposure van uw 
bedrijf en de ontvangst van uw gasten.



Concours Hippique Deurne is vijf dagen lang genieten 
van topsport. Maar CH Deurne is nog veel meer.  
CH Deurne is voor veel ondernemers de geschikte 
ambiance om relaties te ontmoeten en het netwerk 
uit te breiden. In de luxe VIP-loge beleeft u en uw 
gasten de paardensport van dichtbij en geniet u van 
topsport, food&drinks, gezelligheid en netwerken.

VIJF DAGEN LANG TOPSPORT, 
FOOD&DRINKS, GEZELLIGHEID EN 
NETWERKEN 

Stel u voor: spetterende topsport onder het genot 
van een hapje en een drankje. Met een plek direct aan 
de wedstrijdpiste proeft u de sfeer van het gezellige 
stadion. 
Geniet van de wedstrijden van Nationaal, de NK’s 
Veteranen, Children, Junioren, Young Riders en de 
Senioren. Voel de spanning, hoor de sidderende 
stilte tijdens de finale op zondag. Kortom, beleef CH 
Deurne in al zijn facetten.

VOORLOPIG PROGRAMMA 
ZONDAG 30 APRIL
- 3e ond. NK Children 2e manche
- 3e ond. NK Junioren 2e manche
- 3e ond. NK Young Riders 2e manche
- 3e ond. NK Senioren 1e manche

Voor de actuele tijden van het programma 
kijkt u op www.chdeurne.nl

VOORLOPIG PROGRAMMA 

WOENSDAG 26 APRIL
- Nationaal 1.40m
- 1e ond GVE Kampioenschap Pony’s LT+ZT

DONDERDAG 27 APRIL
- Nationaal 1.40m
- 2e ond.GVE Kampioenschap Pony’s LT+ZT
- 1e ond. NK Children 
- 1e ond. NK Junioren 
- 1e ond. NK Young Riders 
- 1e ond. NK Senioren 

VOORLOPIG PROGRAMMA 
VRIJDAG 28 APRIL
- 2e ond. NK Children 2e manche
- 2e ond. NK Junioren 
- 2e ond. NK Young Riders 
- 2e ond. NK Senioren
- NK Veteranen 

VOORLOPIG PROGRAMMA 
ZATERDAG 29 APRIL
- 3e onderdeel Green Valley Estate Kampioenschap pony’s ZT
- 3e ond. NK Children 1ste manche
- 3e onderdeel Green Valley Estate Kampioenschap pony’s ZT
- 3e ond. NK Junioren 1ste manche
- 3e ond. NK Children 2e manche
-  Grote Prijs van Deurne. Nationaal 1.45m

    
SPONSORMOGELIJKHEDEN

Bronzen Sponsor  
Zilveren Sponsor  
Gouden Sponsor  
    
Hindernis     op zondag alle rubrieken 
Hindernis     1  per dag van donderdag tm zaterdag 

Stand 5x5        
Reclamebord piste   
Viptafel 8 personen  

Unit   donderdag t/m/zondag exclusief 
   eten en drinken. Huur per dag 
   mogelijk.

Vermelding website alleen bij hoodsponsor  
Vermelding uitslagen e.a. alleen bij hoodsponsor  
 
Video Commercieel   
Logo vermelding     


