
 

 

  



 

 

De Horseball Awards op 23 november zijn de kers op de taart van het horseballseizoen. 

Tijdens dit evenement huldigen wij alle betrokken partijen, van prijswinnaars tot officials. 

Afronden doen we met een spetterend feest! Dit evenement is de ideale gelegenheid om 

verder te praten over het afgelopen seizoen en om interessante contacten te leggen voor de 

toekomst.  

 

Wanneer?  
23 november om 19u 

 

Waar?  
‘Het Fabriek’ in Dendermonde 

 

Het hoogtepunt van de avond? 
 

De prijsuitreiking van het Belgisch Kampioenschap! Daarnaast reiken wij nog enkele andere 

belangrijke awards uit: mannelijke/vrouwelijke speler van het jaar, paard van het jaar, 

fairplay, …  

 

Bij de organisatie van dit groots evenement komt heel wat kijken. Met financiële steun van u 

kunnen wij er een feest van maken om U tegen te zeggen. Die steun zoeken we bij partners.  

 

Met de Horseball Awards bereiken wij een groot en uitgebreid doelpubliek. Ontdek verder in 

deze brochure wat wij voor u allemaal zouden kunnen betekenen en boost uw 

naamsbekendheid en imago…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samenwerking KBRSF, VLP en LEWB 

 

De KBRSF vzw is de enige Belgische Ruitersportfederatie erkend door het “Belgisch Olympisch 

en Interfederaal Comité” (BOIC) en door de internationale paardensportfederatie FEI 

(Fédération Equestre Internationale). FEI is op zijn beurt erkend door het “Internationaal 

Olympisch Comité” (IOC). Sinds 2001 is er een duidelijke taakverdeling opgesteld tussen de 

koepel KBRSF en de complementerende liga’s VLP en LEWB.   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

De Vlaamse Liga Paardensport is als liga  
de exclusieve Vlaamse Vleugel van de  

Koninklijke Belgische Ruitersport Federatie 
(KBRSF). De KBRSF is in ons land erkend  

door FEI.  
 

De Vlaamse Liga Paardensport vzw is met 5 

provinciales, meer dan 650 aangesloten clubs  
en een totaal van meer dan 40 000 leden de 

grootste paardensportfederatie van Vlaanderen. 
VLP is actief aanwezig op sociale mediakanalen 

Facebook en Instagram. 

 

Sinds 2000 is de “Ligue Equestre Wallonie 
Bruxelles” (LEWB) de Franstalige vleugel van 

KBRSF. De LEWB was vroeger de enige 
erkende paardensportfederatie door 

“Direction générale du sport” (Adeps). 
 

Met meer dan 37 500 leden en bijna 700 

clubs is LEWB de vierde grootste organisatie 
van alle sporten in de Waalse federatie.  

 

 

 

 

Horseball in de kijker 
 

Horseball is een zeer spectaculaire paardensport die u kan zien als basketbal en rugby te 

paard. Deze teamsport baseert zich op aanvallen en verdedigingen met het doel om zoveel 

mogelijk te scoren. Elk team bestaat uit vier spelers, twee vervangers en kan pas scoren na 

minstens drie balcontacten tussen drie verschillende spelers. 

 

Het Belgisch Kampioenschap is een regelmatigheidscriterium verdeeld over 2 divisies. In 

divisie 1 spelen de sterkste teams tegen elkaar. De ploeg die op het einde van het seizoen 

de meeste punten verzamelt, mag zichzelf een jaar lang Belgisch Kampioen noemen. 

 

 

  



 

 

Sponsor op de Horseball Awards 
- Geef een stevige boost aan uw naambekendheid en imago  - 

 

 

What’s in it for you? 
 

Wij voorzien de mogelijkheid om zowel voor als tijdens het evenement uw bedrijf zichtbaar te 

maken. In deze brochure bieden wij verschillende sponsorformules aan die u in onderstaand 

rooster kunt terugvinden.  

 

Bovendien houden we ook van een persoonlijke aanpak. Wil u liever zelf een voorstel doen? 

Neem gerust contact op met disciplineverantwoordelijke Lies Dedier en samen werken we aan 

de perfecte formule.  

 

Ten slotte kunt u van deze gelegenheid gebruik maken om mensen op een originele manier in 

contact te brengen met uw bedrijf/producten (vb. prijzen, materiaal, catering, …). 

De waarde van de sponsoring in natura kan u als tegoed gebruiken in onze sponsorformule. 

Wenst u te sponsoren in natura? Aarzel niet en contacteer Lies voor meer info! 

 

 

 

 

 

 

Contact  

Sponsorformules 

  Supporter Brons Zilver Goud Diamant 

  €50  €150  €300  €500  €750  

Steunkaart 1         

Inkomkaart(en)  1 2 2 4 

Publiciteit via evenement op 

Facebook 
  x x x x 

Publiciteit op LED-scherm     x x x 

Eigen promotiemateriaal  

op tafel 
    x x x 

Prijs uitreiken en vermelding 

naam  
      x x 

Logo op banner inkom       x x 

Interview via evenement op 

Facebook 
        x 

Vlaamse Liga Paardensport vzw    Disciplineverantwoordelijke horseball 

J. Hebbelynckstraat 2 I 9820 Merelbeke   Lies Dedier  

BTW-nummer: BE465 222 391     liesd@vlp.be I 09/274 10 55 

mailto:liesd@vlp.be

