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Wie zijn de organisatoren?

Deurle Cross vond een eerste keer plaats in 2001. Het was een initiatief van een aantal paardenliefhebbers 
rond de manege van Deurle en was eerder een gewone veldrit. In 2002 werd de cross omgevormd tot 
een echte crosscountrywedstrijd, met een boeiend parcours vol natuurlijke hindernissen. In 2011 werd 
Deurle Cross een echte eventing, erkend als een van de officiële eventings. De organisatie groeide van 
een uit de hand gelopen hobby tot een semiprofessioneel event, waarbij sportiviteit, organisatie en 
ontspanning hand in hand gaan.

Het team van Frank Embo, John Verhelst, Philippe Lecluyse, Bram Verstraete, Pieter Van Wassenhove, 
Michel Claeys, Thomas Embo en Thibault Martens timmert jaar na jaar aan de weg om dit prachtig 
spektakel op poten te zetten en in goede banen te leiden. Zij worden bijgestaan door een pak vrijwilligers 
voor, tijdens en na het weekend zelf. Het spreekt voor zich dat deze organisatie niet alleen veel inzet, 
maar ook veel middelen vergt om er een aangename en spannende dag van te maken voor deelnemers, 
liefhebbers en bezoekers.

Wat is eventing?

Eventing wordt wel eens de triatlon van de ruitersport genoemd en was vroeger vooral bekend als 
Military. Een eventing bestaat uit drie disciplines.

De eerste discipline is dressuur. Hierbij rijden ruiter en paard verschillende figuren in een afgezette ring, 
waarbij de officiële jury punten toekent. De tweede discipline is de jumping, voor de meesten onder ons 
een vertrouwd beeld. Ruiter en paard leggen een parcours met losse hindernissen af, liefst foutloos en 
tegen de tijd. De derde discipline is de crosscountry, waarbij ruiter en paard een parcours met natuurlijke 
hindernissen afleggen, opnieuw tegen de tijd. De uitslagen van de drie disciplines worden samengeteld 
om de winnaar en de volgorde te bepalen.

Eventing Deurle, bekend als Deurle Cross, is een van de 13 officiële eventings in België en de enige 
in de grote omgeving van Gent EventingDeurle gaat traditioneel door tijdens het eerste weekend van 
september in en rond de manege van Deurle, in de Broekstraat.

Praktische info  

 Î Eventing Deurle gaat door op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september, van 9 uur ’s ochtends 
tot de late uurtjes.

 Î De wedstrijden starten rond 9 uur en duren tot ongeveer 18 uur.
 Î De plaats van het event is de Broekstraat 66 in 9831 Deurle, deelgemeente van St-Martens-Latem.
 Î Er is een ruime parking op een weide vlakbij de manege.
 Î Voor de Vip’s is er een shuttle voorzien naar de VIP tent.
 Î Aangepast schoeisel is vanzelfsprekend als de bezoeker de wedstrijden op het terrein wil meemaken.
 Î Er is de hele dag de mogelijkheid om ter plaatse een hapje en een drankje te bekomen.
 Î De laatste jaren werden steeds rond de 2.500 bezoekers verwelkomd.
 Î Meer info vindt u op www.eventingdeurle.be
 Î Over de eventings en andere disciplines van de ruitersport vindt u meer op www.equibel.be
 Î Indien u ons wilt contacteren kan dit via Thibault Martens, info@makelaarmartens.be

Wie ontmoet u er?

De deelnemende ruiters en hun paarden zijn allen in topvorm. Anders zijn ze gewoon kansloos op deze 
zware wedstrijden. Ruiters, paarden en hun entourage vormen een bedrijvig geheel, dat voortdurend in 
beweging is. Er valt op een eventing voortdurend iets te zien en te beleven.

Op eventing Deurle vindt u een mooie mix van echte paardenliefhebbers en grote groep van dagjesmensen 
uit de ruime omgeving, aangevuld met de supporters van de deelnemers. De hele dag door loopt het 
publiek langs het parcours of nestelt zicht op één van de terrassen. In de VIP tent ontmoet u dan weer 
wat meer zakenlui en zijn de wedstrijden zeker niet het enige onderwerp.



SPONSORPAKKETTEN

VZW DE RUITERSVRIENDEN, Pontstraat 143, 9800 Astene
Ondernemingsnummer: BE 0457.761.410

www.eventingdeurle.be

Sponsor GOLD - € 500 (excl. btw)

 Î Vermelding logo website met link naar eigen website
 Î Vermelding programmaboekje
 Î Vermelding op 2 reclame borden op terrein 30 seconden
 Î Omroepen door speaker gedurende evenement. Min drie maal per dag
 Î Aanwezigheid op terrein met reclame: wagen, bord, promotiestand, 

enz. ... - te bespreken met organisatie
 Î Logo op scherm in vip tent
 Î Logo op affiche en flyers

Catering:  135 eur per kaart diner - all-in tot 18u30
 30 eur per kaart na 16u

Sponsor SILVER - € 300 (excl. btw)

 Î Vermelding website
 Î Vermelding programmaboekje
 Î Vermelding op 2 reclame borden digitaal op terrein 15 seconden
 Î Omroepen gedurende event min drie maal per dag

Catering:  135 eur per kaart diner - all-in tot 18u30
 30 eur per kaart na 16u

Sponsor BRONZE - € 150 (excl. btw)

 Î Vermelding website
 Î Vermelding programmaboekje

Catering:  135 eur per kaart diner - all-in tot 18u30
 30 eur per kaart na 16u


