
Zaterdag 8 & maandag 10 juni
f De Hippinkster Courant op 19.000 adressen in de regio!
f Duizenden bezoekers
f Veel media aandacht 
f Liveband Juffr. Jannie op zaterdagavond
f Diverse shows met Friese Paarden op maandag
f Pony’s op zaterdag, paarden op maandag
f Uitgebreid Hippinkster Promodorp
f Kermis
f Hét familieuitje met de

Pinksteren!

presenteert:
hét Hippinkster-concours 2019 
RV De Marleruiters PC De Driehoekruiters
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Beste paardensportliefhebber, geachte sponsor!

We zijn blij met uw belangstelling voor het Hippinksterconcours Hattem 2019.
Wellicht als goede vriend en bekende van ons evenement, of misschien is uw interesse een
eerste kennismaking, in alle gevallen heten we u van harte welkom! 

We realiseren ons heel erg goed dat u als sponsor (naast onze enthousiaste deelnemers en
onze vrijwilligers) onmisbaar bent om ook de editie 2019 van ons Hippinksterconcours weer
tot een succes te maken. Vandaar deze uitgebreide sponsorbrochure. 

Op maandag zullen we in een aantal showonderdelen het spectaculaire Friese paard centraal
stellen. U kent het wel: dat mooie zwarte paard met die lange wapperende manen. 

Wegens succes geprolongeerd:
de feestelijke coverband Juffr. Jannie verzorgt op
zaterdagavond weer een spetterend live optreden.
En op maandagmiddag is het weer meezingen
geblazen met Shanti-koor De Mulderssingers.

Tenslotte het laatste nieuws:
1. Vorig jaar organiseerden we een showonderdeel

rondom de nieuwe spectaculaire paardensport-
discipline Horseboarding. Dit jaar organiseren we
een wedstrijd Horseboarding. U kunt deze rubriek
(waar veel publiek op afkomt) sponsoren.

2. Op vrijdagmiddag 7 juni is het evenemententerrein de perfecte locatie voor een vrijmibo:
we kunnen een BBQ faciliteren voor uw medewerkers en uw overige relaties. Ook leuk
voor kinderen, want de kermis is dichtbij!

Wilt u een toelichting? Hebt u specifieke wensen? Uw contactpersoon helpt u graag verder.

We begroeten u graag op zaterdag 8 juni en/of maandag 10 juni 2019 op het wedstrijd-
terrein aan de Veldweg/Koeweg in Hattem!

Bestuur en sponsorcommissie Hippisch Hattem

Contactpersoon: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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Sponsorcommissie
Ierstweg 5

8051 SP Hattem
mob: 06-23462339

sponsoring@hippinkster.nl
www.hippinkster.nl
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Sponsorcommissie
Ierstweg 5

8051 SP Hattem
mob: 06-23462339

sponsoring@hippinkster.nl
www.hippinkster.nl

Hoofdsponsorpakket 2019
• Hele pagina advertentie in full color (desgewenst zwart-wit) in de Hippinkstercourant

(oplage 19.000 stuks)
• Logo op de voorpagina van de Hippinkstercourant
• Advertorial in de Hippinkstercourant
• Plaatsen van uw logo op onze website www.hippinkster.nl
• Vermelding op startlijsten
• Logo op alle officiële correspondentie van het evenement
• Standruimte in het "promodorp" tijdens het evenement
• Reclameborden op het terrein tijdens het evenement
• Uitnodiging voor de gastenloge tijdens het evenement
• Rubrieksponsoring van het ponyconcours op zaterdag 8 juni, inclusief het omroepen van uw

sponsornaam
• Rubrieksponsoring tijdens het paardenconcours, op maandag 10 juni

inclusief het omroepen van uw sponsornaam

Uiteraard is uw hoofdsponsorschap maatwerk!
Bespreek al uw wensen met uw contactpersoon.
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Sponsorcommissie
Ierstweg 5

8051 SP Hattem
mob: 06-23462339

sponsoring@hippinkster.nl
www.hippinkster.nl

PRIJSLIJST 2019:

• Pakketten evenementsponsoren / rubrieksponsoren:
• Rubrieken BB, Bixie en FNRS: 1/8 pagina advertentie in Hippinkstercourant

(oplage 19.000 stuks)
• Overige rubrieken: 1/4 pagina advertentie in Hippinkstercourant (oplage 19.000 stuks)
• Reclamebord(en) op het terrein tijdens het Hippinksterweekend
• Rubrieksponsoring, inclusief het omroepen van de sponsornaam
• Uitnodiging voor de gastenloge tijdens de evenementen van de maandag
• Vermelding van uw naam op onze website www.hippinkster.nl

Prijzen rubrieksponsoring (indien nog beschikbaar):

PAARDENRUBRIEKEN:
• Dressuur klasse ZZ licht v.a. F 325,-
• Dressuur klasse Z1 en Z2 v.a. F 300,-
• Dressuur klasse M v.a. F 250,-
• Dressuur klasse L en B v.a. F 175,-
• Dressuur klasse BB v.a. F 150,-

• Springen klasse Z of ZZ v.a. F 375,-
• Springen klasse M v.a. F 275,-
• Springen klasse L of B v.a. F 200,-
• Springen klasse BB v.a. F 150,-

• Barrièrespringen v.a. F 750,-

• SHOWNUMMERS in overleg
• Feestavond in overleg

PONYRUBRIEKEN:
• Dressuur klasse Z v.a. F 225,-
• Dressuur klasse M, L of B v.a. F 185,-

• Springen klasse Z v.a. F 250,-
• Springen klasse M v.a. F 215,-
• Springen klasse L of B v.a. F 185,-
• Springen klasse BB v.a. F 150,-

• Bixie v.a. F 150,-
• FNRS v.a. F 150,-
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Sponsorcommissie
Ierstweg 5

8051 SP Hattem
mob: 06-23462339

sponsoring@hippinkster.nl
www.hippinkster.nl
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PRIJSLIJST 2019:

• Ook in 2019! Standhouder Hippinkster Promodorp
• U krijgt een ruimte van 5 meter breed tot uw beschikking.
• Advertentie 1/4 pagina (full color of zwart/wit) in de Hippinkster Courant
• Prijs: F 175,- 

• Reclamebord-, Vlaggen- en Spandoeksponsors
• Plaatsing in overleg.
• Prijzen afhankelijk van de grootte, v.a. F 75,- per bord.
• We kunnen een contract voor meer jaren uitwerken en ook de aanschaf van een (speciaal)

reclamedoek organiseren.

• Hindernissponsors
• Locatie in overleg.
• Prijzen vanaf F 75,-
• We kunnen de aanschaf, opslag en onderhoud van uw eigen hindernis organiseren 

• Materiaal sponsoring
• Materiaal in overleg
• Prijzen afhankelijk van hetgeen wordt aangeboden, al mogelijk vanaf F 25,-!

Shownummer & Feestavond
• In overleg, indien nog beschikbaar.

Nieuw -> BBQ voor bedrijven
Op vrijdagmiddag 7 juni organiseren we op het evenemententerrein een BBQ voor bedrijven.
Lekker eten en drinken aan het begin van het laatste extra lange weekend van het jaar. Leuk
om te netwerken met uw personeel en/of met andere bedrijven uit Hattem en omgeving.
Een deel van de opbrengst doneren we aan een mooi Hattems maatschappelijk doel.
Uw contactpersoon kan u verder informeren.



Sponsorcommissie
Ierstweg 5

8051 SP Hattem
mob: 06-23462339

sponsoring@hippinkster.nl
www.hippinkster.nl

De kermis is weer neergestreken in Hattem (‘fasten your seatbelts’) enin het promodorp is veel te zien en te kopen. Op vrijdagavond verzorgtDJ Pieter Schuijn de muzikale vitaminen en op zaterdagavond geeft delive-band ‘Juffr. Jannie’ een concert. Dat hadden we beloofd na hetgrote succes van vorig jaar!

Shows en spektakel, ook in de hoofdpisteElk jaar weet Hippisch Hattem weer bijzondere en aantrekkelijke show-nummers te programmeren. Zo ook dit jaar! Op Pinkstermaandag komtStal Het Zesspan uit Kerk-Avezaath in een aantal shows laten zien waar-om het de shetlander tot de schattigste dieren van de wereld behoort.Team ‘The Flying Dutchman’ laat zien hoe paardensport anno 2018 ookextreem stoer kan zijn: skateboarden achter een paard. Slalommen dooreen parcours. Een must-see voor jong en oud!De beste springruiters en amazones in de Z-klassen meten elkaars krach-ten in een parcours met barrage, maar ook in het spectaculaire Barriere-springen. Zes hindernissen op één lijn bereiken na maximaal vier barra-ges absurde hoogtes.

De entree tot alle onderdelen van het Hippinkster-week-end is gratis. Kijk voor uitgebreide informatie over het geheleevenement in deze courant en/of op www.hippinkster.nl.In deze courant ook een leuke puzzel en een kleurplaat(wedstrijd).

Het Pinksterweekend in Hattem en de edele viervoe-ter gaan al jaren hand in hand. Op zaterdag zijn deterreinen naast de Stadslaan gevuld met de allerjong-sten en hun ‘little’ pony’s. Op Pinkstermaandag zijnde fraaie concoursterreinen het domein van de paar-den.  Op beide dagen kunnen de deelnemers een flin-ke stap in de richting van de Regiokampioenschappenvoor Gelderland en Flevoland maken.

Programma 2018
Hippinkster-concours

19 en 21 mei (pag. 7)

Kijk voor meer informatie opwww.hippinkster.nl
Volg het Hippinkster-concoursop www.twitter.com/hippinkster

KERMIS IN HATTEM
VRIJDAG 18 T/M MAANDAG 21 MEI

ZONDAG GESLOTEN

Hoofdsponsor Hoofdsponsor

Shows met...... 24 Shetlanders (pag. 15)

... Horseboarding (pag. 13)

Een (Hip)Pinksterweekend vol afwisseling
Hippinksterevenement voor jong en oudmet paarden, pony’s, knuffeldieren, shows en heel veel muziek.

RV De Marleruiters PC De Driehoekruiters

H I P P I S C H   H AT T E M

Hattemse Held:Dyanne van ’t Hul (pag. 11)

Christel Kalf (pag. 27)

Handelsonderneming
Veluwenkamp bv

PRIJSLIJST 2019:

• Hippinkster Courant:
Oplage : ca. 19.000 stuks
Formaat : ca. 30 x 40 cm (weekend/half dagblad)
Pagina's : ca. 36
Bedrukking : in full color
Verspreidingsgebied : Hattem, Heerde, Wapenveld, Zalk, Wezep en Hattemer-

broek en omliggende regio.
Extra : de krant wordt ook gratis verstrekt tijdens het evenement

Prijzen advertenties: full color
• 1/1 pagina F 480,-

• 1/2 pagina F 250,-

• 1/4 pagina F 150,- 

• 1/8 pagina F 92,50 

• 1/16 pagina F 75,- 

• logo (op bedrijvenpagina) F 45,- 

Netto-maten advertenties (in mm, breedte x hoogte)

• 1/1 pagina staand 259 x 379

• 1/2 pagina liggend 187 x 379

• 1/2 pagina liggend 259 x 187

• 1/4 pagina staand 125 x 187

• 1/4 pagina liggend 185 x 123

• 1/8 pagina staand 90 x 123

• 1/8 pagina liggend 125 x 91

• 1/16 pagina staand 59 x 91

• 1/16 pagina liggend 91 x 59 of 125 x 43

• logo (op bedrijvenpagina)* 55 x 44

Afwijkende formaten in overleg

let op: Aanlevering als pdf-bestand.

* Ook vermelding op www.hippinkster.nl 
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Sponsorcommissie
Ierstweg 5

8051 SP Hattem
mob: 06-23462339

sponsoring@hippinkster.nl
www.hippinkster.nl

PRIJSLIJST 2019:

• Vrienden van Hippisch Hattem
Voor F 25,- of meer per jaar behoort u tot de ’Vrienden van Hippisch Hattem’.

Hattem en omgeving kent gelukkig veel liefhebbers van de hippische sport. Bij velen hebben
het Hippinksterevenement én de SGW (Cross Country) een warm plekje in het hart gevonden.
Deze groep wil de organisatie dan ook graag de mogelijkheid geven om ’Vriend van
Hippisch Hattem’ te worden.

Bent u al sponsor? Dan mag uw naam zéker niet ontbreken in het rijtje van vrienden die onze
beide evenementen binnen onze "vriendenclub" willen steunen als:

- Vriend ’Brons’ voor F 25,- per jaar of meer.
- Wij vermelden u in de Hippinkstercourant en op onze borden op het wedstrijdterrein

tijdens de SGW (Cross Country).

- Vriend ’Zilver’ voor F 50,- per jaar of meer
- Wij vermelden u in de Hippinkstercourant en op onze borden op het wedstrijdterrein

tijdens de SGW (Cross Country).
- U ontvangt periodiek de digitale nieuwsbrief van Hippisch Hattem.
- U ontvangt twee consumptiebonnen per evenement. 

- Vriend ’Goud’ voor F 100,- per jaar of meer
- Wij vermelden u in de Hippinkstercourant en op onze borden op het wedstrijdterrein

tijdens de SGW (Cross Country).
- U ontvangt periodiek de digitale nieuwsbrief van Hippisch Hattem.
- U ontvangt twee consumptiebonnen per evenement. 
- U ontvangt een uitnodiging voor de VIP-tent op de maandag van het Hippinkster-con-

cours.
- U ontvangt een uitnodiging voor een rondleiding tijdens de SGW (Cross Country).
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De kermis is weer neergestreken in Hattem (‘fasten your seatbelts’) en

in het promodorp is veel te zien en te kopen. Op vrijdagavond verzorgt

DJ Pieter Schuijn de muzikale vitaminen en op zaterdagavond geeft de

live-band ‘Juffr. Jannie’ een concert. Dat hadden we beloofd na het

grote succes van vorig jaar!

Shows en spektakel, ook in de hoofdpiste

Elk jaar weet Hippisch Hattem weer bijzondere en aantrekkelijke show-

nummers te programmeren. Zo ook dit jaar! Op Pinkstermaandag komt

Stal Het Zesspan uit Kerk-Avezaath in een aantal shows laten zien waar-

om het de shetlander tot de schattigste dieren van de wereld behoort.

Team ‘The Flying Dutchman’ laat zien hoe paardensport anno 2018 ook

extreem stoer kan zijn: skateboarden achter een paard. Slalommen door

een parcours. Een must-see voor jong en oud!

De beste springruiters en amazones in de Z-klassen meten elkaars krach-

ten in een parcours met barrage, maar ook in het spectaculaire Barriere-

springen. Zes hindernissen op één lijn bereiken na maximaal vier barra-

ges absurde hoogtes.

De entree tot alle onderdelen van het Hippinkster-week-

end is gratis. Kijk voor uitgebreide informatie over het gehele

evenement in deze courant en/of op www.hippinkster.nl.

In deze courant ook een leuke puzzel en een kleurplaat(wedstrijd).

Het Pinksterweekend in Hattem en de edele viervoe-

ter gaan al jaren hand in hand. Op zaterdag zijn de

terreinen naast de Stadslaan gevuld met de allerjong-

sten en hun ‘little’ pony’s. Op Pinkstermaandag zijn

de fraaie concoursterreinen het domein van de paar-

den.  Op beide dagen kunnen de deelnemers een flin-

ke stap in de richting van de Regiokampioenschappen

voor Gelderland en Flevoland maken.
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DRUKKERIJ NICO DE GRAAF 0529-483400
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