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Vertrouwen, daar gaat het om in de paardensport. Een ruiter 

vertrouwt op zijn paard, het paard op zijn ruiter. En dat vertrouwen 

krijgt de organisatie van Concours Hippique Mierlo ook van de 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond.

Vorig jaar hebben wij wederom het verzoek gekregen van de 

KNHS om voor drie jaar de Nederlandse Kampioenschappen voor 

Springruiters te organiseren. Het bestuur van CHMierlo heeft daarin 

toegestemd. 

Het beloven drie bijzondere sportjaren te worden daar wij in 2020 

het 50 jarig jubileum mogen vieren. En dat willen wij graag samen 

met u doen. Want zonder de participatie van u en uw 

onderneming is het organiseren van een Kampioenschap niet 

mogelijk. Wij hebben dan ook een bijzonder verzoek aan u: ga 

samen met ons ook de komende twee jaar op weg naar het  

Jubileum in 2020 en vier dat jubileum met ons, de ruiters en het  

publiek. De nieuwe Hospitality & Exposure brochure 2019 ligt voor 

u. Ook nu hebben wij weer getracht de sponsorpakketten zodanig 

samen te stellen dat het voldoet aan uw wensen. Daarbij vragen wij 

u om óns het vertrouwen te geven en u als sponsor te verbinden 

aan CHMierlo. Het bestuur van CHMierlo neemt  

binnenkort contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. 

Wij hopen te mogen verwelkomen tijdens dit fantastische 

evenement CHMierlo 2019.

Namens het bestuur en vrijwilligers,

Dirk Van Santvoort

Voorzitter Concours Hippique Mierlo
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Kampioen Senioren 2018:

Frank Schuttert 

met Beautiful Red 

(Casall x Colman)
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senioren
Nederlands Kampioenschap voor 

Een zidderende spanning, in alle stilte, een 15.000 koppig publiek,  

de laatste hindernis, de ontluistering, en dan het bevrijdende 

applaus. Het is het vaste beeld van de finale van het Kampioen-

schap voor Senioren op zondagmiddag. En dat is precies wat ons 

komend jaar wederom te wachten staat. Dat is waarom wij het 

doen. En u kunt daarbij zijn.

De verwachting is dat ook in 2019 de top van de Nederlandse 

springruiters aanwezig is. Samen met zo’n 15.000 sportliefhebbers 

zowel uit de regio als heel Nederland. De NOS is aanwezig met het 

team van Studio Sport. De journalisten van de landelijke en  

regionale dagbladen bivakkeren vier dagen lang op en rond de piste. 

Enkele duizenden ‘likers’ volgen het concours via de sociale media. 

Senioren 2018
1e plaats:
Frank Schuttert met Beautiful Red (Casall x Colman)
2e plaats:
Gerben Morsink met Navarone Z (Nabab de Reve x Amor)
3e plaats:
Ben Schroder met Davino Q (Vingino x Monaco)
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young riders 
junioren
children

Nederlands Kampioenschap voor 
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Gedurende meerdere jaren is CHMierlo ook 

het platform voor de kampioenschappen 

voor junioren, young riders en children.  

Drie kampioenschappen waar de talenten 

kunnen uitblinken. Ook deze 

kampioenschappen kunnen het podium zijn 

voor uw bedrijf of organisatie. 

Young Riders 2018 
1e plaats:
Megan Laseur met Cleopatra (Quick Star x Calato)
2e plaats:
Lars Kersten met Dobbey (Zirocco Blue x Grosso z)
3e plaats:
Bas Moerings met Fosther (Vigo d’Arsouilles x Cardento)

Junioren 2018 
1e plaats:
Mel Thijssen met Cartolana (Cartogran x Lando)
2e plaats:
Kim Mestrom met Casanova Z (Colander x Faust Z)
3e plaats:
Paris Morssinkhof met Bayamo (Baloubet du Rouet x Gralshuter)

Children 2018 
1e plaats:
Mila Everse met Tuidam (Guidam)
2e plaats:
Finn Boerekamp met Gucci (Chellthago Z)
3e plaats:
Lilly Engelsman met Whipped Cream (Cantos)

Kampioenen Children 2018
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veteranen

Veteranen 2018 
1e plaats:
Theo Derks (56 jaar) met Gerona (Triomphe de Muze)
2e plaats:
Klaas Mostert (62 jaar) met Egano (Ustinov)
3e plaats:
Wim Willems (64 jaar) met Delymora R (Sydney)

Een niet meer weg te denken traditie bij Concours Hippique Mierlo: 

het Nederlands Kampioenschap voor Veteranen. Elk jaar weer een 

titanenstrijd voor ruiters en amazones van boven de vijftig jaar.  

Het publiek smult ervan. Het geeft blijk aan het feit dat de 

springsport tot hoge leeftijd beoefend kan worden. U als sponsor 

krijgt, indien gewenst, alle mogelijkheden om uw bedrijf aan dit 

kampioenschap te verbinden. Het bestuur bespreekt graag met u 

de mogelijkheden.

JAAR

OP WEG NAAR

CONCOURS HIPPIQUE MIERLO

1971 - 2020

Nederlands Kampioenschap voor 

Concours
Hippique
Mierlo
19.21.04 2018



JAAR

OP WEG NAAR

CONCOURS HIPPIQUE MIERLO

1971 - 2020

Topsport in de piste, gezelligheid en ontspanning in 

het strodorp. Dat is CHMierlo. Vele stands en food & 

drink-tentjes hebben een grote aantrekkingskracht 

op het publiek. Tijdens de pauze en na de wedstrijden. 

Ook u kunt uw bedrijf, product of dienst aan het 

publiek presenteren. Wij staan open voor uw ideeën. 

Er is veel mogelijk, wel of niet in combinatie met een 

sponsorcontract. 
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De voorbereidingen voor de 20e editie van de Nederlandse 

Kampioenschappen voor Springruiters zijn reeds gestart.

Voorgaande jaren was er veel aandacht voor het optimaliseren 

van het terrein. Enkele veranderingen bij de inrichting van het 

terrein hadden als doel het publiek nog meer ruimte en daarmee 

een beter zicht op de piste te bieden.

De VIP-ruimte kreeg in 2018 tevens ook een andere indeling waarbij 

er meer ruimte ontstond voor de VIP-boxen. Een nieuwe cateraar 

bracht grote tevredenheid bij de gasten. Ook voor de komende 

twee jaar ligt de focus bij de organisatie op het verder verbeteren 

van de accommodatie en dienstverlening. 

Topsport vraagt om een toporganisatie. Dat is wat de ruiters en de 

sponsoren vragen. Juist de fantastische entourage, de uitgebreide 

sponsormogelijkheden, het relatienetwerk en de kansen die het 

biedt om deze uit te breiden, is de reden waarom de sponsoren 

kiezen voor CHMierlo. U kunt er uw gasten op hoog niveau 

ontvangen in de luxueuze, met all-inclusive catering, VIP-loges. Het 

biedt een uitstekend podium om uw bedrijf, producten of diensten 

te profileren en onder de aandacht te brengen. 
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de 
gouden 
sponsor

Een Goudensponsorpakket voor CHMierlo 2019 kan samengesteld 

worden uit onder andere de volgende onderdelen:  

•  Plaatsing van het logo, als hoofdsponsor van het NK voor 

Springruiters, op zover als mogelijk alle publicitaire uitingen 

van het NK zoals posters, flyers, advertenties in magazines  

en kranten, op de cover van het programma-magazine etc.

•   Plaatsing van het logo op de website www.chmierlo.nl.

•  Plaatsing van het logo op de aankondigingsborden  

geplaatst in de regio.

•  Plaatsing van logo op het hoofdsponsor bord bij de 

 hoofdentree van de genodigdenentree.

•  1/1 pagina advertentie in het programma-magazine

 van CHMierlo.

•    Redactioneel artikel in het programma-magazine van 

CHMierlo. 

•   4 reclameborden, afmeting 5x1 meter in de hoofdpiste.

•  1 reclamebord, afmeting 5x1 meter in de 2e wedstrijdpiste.

•  Plaatsing van een eigen sponsorhindernis op hoofdpiste en 

2e wedstrijdpiste in diverse rubrieken.

•  1 logetafel all-inclusive voor 8 personen gedurende de 

 vier dagen van het NK. Hiervoor ontvangt u per dag 

 8 logekaarten en 4 VIP-parkingkaarten.

•  Naamgeving aan een springwedstrijd in de hoofdpiste en 

naam/logo vermelding in het programma magazine, op de 

website en op de start- en resultaat lijsten. 

•  Naamsvermelding door stadionspeaker met PR tekst  

 en deelname aan de prijsuitreiking.

•  Branchebescherming bij reclame-uitingen op 

 hoofdproducten.

• Mogelijkheid van vertoning commercial op het videoscherm  

 tijdens het parcourslopen.

* Vertoning van sponsor/bedrijfsfilm op scorebord tussen de 

 rubrieken op alle dagen.
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de 
zilveren 
sponsor

Vanaf e 12.500,- excl. BTW 
Als co-sponsor van CHMierlo 2019 kunt u rekenen op de

volgende tegenprestaties:

•  1/1 pagina advertentie in het programma-magazine 

 van CHMierlo.

•  Plaatsing van logo op het programma-magazine 

 van CHMierlo.

• 1 hindernis op hoofdpiste in diverse rubrieken.

•  2 reclameborden, afmeting 5x1 meter in de hoofdpiste,  

waarvan ten minste 1 aan tv-zijde.

•  1 reclamebord, afmeting 5x1 meter in de 2e wedstrijdpiste. 

•  1 logetafel all-inclusive voor 8 personen gedurende de vier 

dagen van het NK Springen. Hiervoor ontvangt u per dag 

 8 Logekaarten en 4 VIP-parkingkaarten.

•  Naamgeving aan een springwedstrijd in de hoofdpiste en 

naam/logo vermelding in het programma-magazine, op 

 de website en op de start- en resultaat lijsten.

•  Naamsvermelding door stadionspeaker met PR tekst en 

deelname aan de prijsuitreiking.
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de 
bronzen 
sponsor

Vanaf e 5.000,- excl. BTW 
Als sponsor van CHMierlo 2019 kunt u rekenen op de volgende 

tegenprestaties:

•  1/1 pagina advertentie in het programma-magazine 

 van CHMierlo.

•  1 reclamebord, afmeting 5x1 meter in de hoofdpiste, 

 geplaatst aan publiekszijde.

•     Naamgeving aan een springwedstrijd in de hoofdpiste

•  1 logetafel all-inclusive voor 8 personen gedurende de 

vier dagen van het NK Springen.

De drie sponsorpaketten zijn zorvuldig samengesteld op basis 

van onze ervaring en wensen van sponsoren. Vanzelfsprekend 

bestaat er de mogelijkheid om op basis van maatwerk aan uw 

persoonlijke wensen te voldoen. Het bestuur van CHMierlo  

bespreekt graag met u de mogelijkheden.
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De
VIP-loge

e 2.950,- excl. BTW (all-inclusive) 
Genieten van topsport en van de gezelligheid van uw 

gasten en overige VIP’s. Wanneer u geen behoefte 

heeft om uw bedrijf of organisatie zichtbaar te 

maken middels de mogelijkheden die een sponsor-

pakket biedt, kunt u wel een logetafel bespreken. 

De tafels bieden ruimte aan 8 personen en zijn 

all-inclusive, dus inclusief vier dagen catering. U 

wordt aan uw tafel overvloedig voorzien van drinks 

& foods. Elke dag wacht tijdens lunchtijd een rijkelijk 

voorzien buffet. Het toonaangevende CaterEvents 

verwelkomt u graag tijdens CHMierlo 2019.

exclusieve logetafels
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De
VIP-box

Vanaf e 1.000,- excl. BTW 
Een groot succes in voorgaande jaren: de VIP-box. 

Oftewel een hospitality unit op de korte zijde van 

de VIP-loge. Alle dagen is er capaciteit om gezel-

schappen vanaf 25 personen tot circa 250 personen 

in deze luxe setting te laten genieten van sport en 

hetgeen u hen wenst aan te bieden. Een ideale  

omgeving voor bijeenkomsten, om uw organisatie te 

presenteren, een workshop te organiseren, uw  

producten of diensten te profileren of bijvoorbeeld 

een netwerk evenement te laten plaatsvinden. 

Uiteraard is de organisatie van CHMierlo u graag 

van dienst om u te adviseren met betrekking tot de 

inhoud van zo’n bijeenkomst en de organisatie  

daarvan. 

De huurprijzen voor een hospitality unit met een 

capaciteit van 25 personen bedragen:

Donderdag   e 1.000,-

Vrijdag     e 1.250,-

Zaterdag   e 1.250,-

Zondag   e 2.250,-

De huur van de hospitality units is exclusief 

e45,- cateringkosten per persoon.

Voor het bespreken van de mogelijkheden en kosten 

betreffende het huren van meerdere units neemt u 

contact op met het bestuur.

exclusieve hospitality units (ook voor uw bijeenkomsten)
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Aanvullende exposure mogelijkheden
Voor sponsoren hebben wij extra exposure 

mogelijkheden gecreëerd:

• Hindernis hoofdpiste, 

 niet in alle NK-rubrieken  e 2.000,-

• Hindernis 2e wedstrijdpiste e 500,-

*  Vertoning sponsor/bedrijfsfilm 

 tussen rubrieken 

 op scorebord hoofdpiste e 1.500,-

•  Vertoning logo tussen rubrieken 

 op scorebord hoofdpiste e 250,-



Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden van Concours Hippique Mierlo kunt u 
contact opnemen met:

Dirk Van Santvoort
Mobiel  : 06 55 82 19 15
E-mail   : dirk@chmierlo.nl

Mariël van der Vleuten
Mobiel   : 06 53 20 98 92
E-mail   : mariel@chmierlo.nl

Voor het reserveren van standruimte kunt u zich aanmelden bij Gerbert Boeijen:
Mobiel  : 06 30 53 90 79
E-mail   : gfhdboeijen@onsbrabantnet.nl
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Concours Hippique MIerlo wordt ondersteund door:

Gouden sponsoren

Diamant sponsor
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