
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROENTENJUMPING 
30 - 31 MAART 2019 GOUDEN LAARS 

5-7 april 2019 VOR 

14 april 2019 DRÉDAG 

19 – 20 en 22 april 2019 CSN GOLD 

21 april 2019 Pony - LRV 

HAGEWEG – SINT-KATELIJNE-WAVER 

WWW.GROENTENJUMPING.BE 



Groentenjumping  2019  - kwaliteit & tijd voor de jeugd; 

Dré-dag succesverhaal van vorig jaar nu nog groter 

 

Met onze VZW Groentenjumping hebben we al tal van prachtige organisaties achter de rug.   Op 

nationaal, regionaal en ook internationaal niveau hebben we telkens met ons ganse team het beste 

van onszelf gegeven.    Sinds enkele jaren zijn we ook begonnen om met de Club Groentenjumping 

heel wat lessen te geven, en we mogen terecht fier zijn.  Onze groep wordt groot, met meer dan 400 

rijdende leden, waarvan we er wekelijks zo’n 130  mogen ontvangen voor rijlessen!   

Van de gemeente Sint-Katelijne-Waver heeft Jeroen De Winter (1 van onze lesgevers) De Katelijnse 

Kei gewonnen voor Talent van het Jaar, hij werd dit jaar Wereldkampioen bij de 6-jarigen.   De jeugd 

werkt er hard voor, en zijn een voorbeeld voor elkaar.   Paardrijden is eveneens  een teamsport,   we  

mogen ook Thibeau Spits even vermelden.  Hij behaalde samen met het Belgisch junior-team  goud 

op het Europees kampioenschap  in Fontainebleau.  Je zal ze zeker aan het werk zien tijdens onze 

wedstrijden. 

De kinderen die bij ons de lessen volgen, helpen ondertussen met de uitbouw van de G werking.  In 

2018 hebben we nog een sterke groei gekend in het aantal leden van onze G-werking , alleen 

mogelijk dankzij die vrijwilligers, en de brave paarden/pony’s van Stal Ceulemans. Op onze club-

dressuurdag en ook de Drédag geven we alle kinderen de kans om hun wedstrijd te rijden, aangepast 

aan elk niveau.   

 

Samen willen we u graag Groentenjumping  2019 voorstellen!  We gaan toewerken naar het 

hoogtepunt rond Pasen, en willen iedereen de kans geven om te komen.  Alle wedstrijden gaan door 

op de zandpiste, en om iedereen de kans te geven om deel te nemen, gaan we zoals vorige jaar terug 

4 weekends inrichten. Beginnen doen we met de beste nationale jeugdruiters, ze  komen aan de 

start tijdens het Gouden Laars-weekend op 30 en 31 Maart.   De provinciale ruiters komen aan de 

beurt van vrijdag  5 april tot en met zondag 7 april, met op 6 april een BBQ DeLuxe.  Op dinsdag 9 

april organiseren wij een Clinic, gegeven door een klepper van formaat,  voor de meer ervaren 

springruiters van de club Groentenjumping.  Op 10 april organiseren we  onze dressuurdag en 

ruil/2dehandsbeurs.  Leden van Club Groentenjumping kunnen hier aan deelnemen en hun materiaal 

te koop aanbieden.   Interessant om dan een kijkje te komen nemen.   



De eerste Drédag was meteen een schot in de roos.  5 disciplines, alleen maar lachende gezichten.  

Voor velen was het de eerste wedstrijdervaring, met de andere kinderen en begeleiders van hun 

manège op stap, voor eventing, endurance, dressuur, jumping, voltige, poneygames, initiatie 

horseball.   In St-Katelijne-Waver hebben we met het ruiterpad dan ook de ideale locatie.  We 

voorzien de Drédag op zondag 14 april.   Als er heel veel inschrijvingen zijn, kunnen sommige clubs 

evt op zaterdag 13 april  al komen.  

 

Eindigen doen we met  ons TOP-weekend, het traditionele weekend met Pasen.  De nationale ruiters 

zijn welkom op  een nationale Gold wedstrijd op 19, 20 en 22 april .   De LRV- ponyruiters zijn 

welkom op Paaszondag 21 april.  Paaszondag  starten we naar jaarlijkse gewoonte met een 

uitgebreide paasbrunch, verder komen dat weekend zeker ook een clown langs, is er kindergrime  en 

genieten de sponsors van de VIP receptie.   Een jumping die open staat voor jong en oud, prof en 

amateur, pony en paard.  Een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is, met leuke sport in de 

piste, randanimatie naast de piste. 

De wedstrijden gaan door in perfecte omstandigheden, op de terreinen en in samenwerking met 

Stal Ceulemans, een begrip in de paardensport.    

We hopen dat u ons ook kan ondersteunen, zodat we de middelen hebben om onze organisatie 

mogelijk te maken, en er samen een bijzonder fijn Paasfeest van kunnen maken.   

Programma Groentenjumping 2019 (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen) 

Alles op de witte zandpiste (juiste programmatie – www.groentenjumping.be) 

zaterdag  30 maart  2019 Pony’s          zondag 31 maart  2019 paarden Gouden Laars 

proef GL1: 80cm   proef GL6: 1.10m 

proef GL2: 90cm   proef GL 6: 1.20m 

proef GL 3: 1m   proef GL 7: 1.30m 

Proef GL 4: 1.10m   proef GL 8: 1.40m 

Proef GL 5: 1.20m Pony’s  (open voor scholieren-juniors-YR) 

Vrijdag  5 april 2019 zaterdag  06 april  2019           zondag 07 april  2019 VOR 

Proef 1: 4-jarigen  proef 5: 95 cm    proef 10: 95 cm 

Proef 2: 5-jarigen  proef 6: 1.05m   proef 11: 1.05m 

Proef 3: 6-jarigen  proef 7: 1.15m   proef 12: 1.25m GP Vor 

Proef 4: 1.25m KT  proef 8: 1.25m KT   proef 13: 1.15m 

   Proef 9: 85cm 

   Showproef Studenten 1.15m 

http://www.groentenjumping.be/


Vrijdag 12 april 2018: 

LRV klasse Beginnelingen, Licht, Midden en zwaar 

Zaterdag 13 april en zondag  14 april ‘2019 : De Dré - dag 

In eerste instantie gaan we spreken van de Drédag op 14 april.  Heel wat kinderen kijken al terug uit 
naar de volgende editie.  Als hun enthousiasme aanstekelijk werkt, en er teveel inschrijvingen zijn, 
maken we er een Dré- weekend van, en wordt er ook op zaterdag ingericht.  Het is een hele klus om 
op de verschillende terreinen de diverse disciplines te  organiseren, maar het is een uitdaging en 
mogelijk met zo’n sterk team.  Voor de tweede keer wordt een dergelijke wedstrijd door onze club 
GROENTENJUMPING VZW ingericht, naar het model van de Bixie-dagen in Nederland. Daar heeft dit 
concept zijn nut méér dan bewezen.   

 
Met dank aan de Gemeente Sint-Katelijne-Waver, die het gebruik van het ruiterpad en galoppiste 
toestaat, waardoor de volgende disciplines kunnen ingericht worden :  
jumping, dressuur, eventing,endurance, horseball, voltige, ponygames 

 

VLP-LRV CSN Gold Groentenjumping  weekend van 19 april tot en met 22 april 2019- Paasweekend 

Vrijdag  19/04/19         zaterdag 20/04/19 

Proef CSN 1: 1.15m     Proef CSN4: 1.20m 

Proef CSN2: 1.25m     Proef CSN 5: 1.30m 

Proef CSN3: 1.35m     Proef CSN 6: 1.40m 

Zondag 21/4/2019     Maandag  22/4/19 

Proef LRV 3: pony’s 70 cm    Proef CSN 7: 1.25m 

Proef LRV 4: pony’s 50 cm    Proef CSN 8: 1.35m  - deel 1- max 50 

Proef LRV 5:pony’s 90 cm    Proef CSN 9: 1.45m GP Groentenjumping  

Proef LRV 6: pony’s 1m     Proef CSN 10- 1.35m- deel 2 

Proef LRV 7: pony’s 1.10m     

showproef: familierelais 

verzorgd restaurant ter plaatse -  BBQ op zaterdag 6/4/19 vanaf 17u– ponyritjes op 13/4/19 – 

14/04/19 – 21/04/2019 – Paasbrunch op zondag 21/04/2019- optreden clown  op maandag 22/4/19 



Groentenjumping – Partner formules -  Als u kiest voor één van onze formules, komt uw logo en 

promotiemateriaal  in beeld  (prijzen excl. 21% BTW) 

1.  Diamond vanaf 1.150 euro  

 U bent met 6 personen van harte welkom op onze VIP-receptie op maandag 22 april 

tussen 14u en 16u – met drankenbons ter waarde voor 100 euro 

 U ontvangt bons voor 4 flessen champagne of voor 4 bordjes hapjes. 

 U ontvangt voor 6 personen een uitnodiging voor ofwel  de  BBQ de luxe op zaterdag  

6 april’19   tussen 17u en 21u, met 2 flessen wijn ofwel de verzorgde Paasbrunch op 

21 april 2019 

 Er wordt een rechtstreekse  link geplaatst op onze openingspagina van de website 

 Vermelding op het LED-scherm en op affiches/flyers. 

 Mogelijkheid tot plaatsen van sponsorhindernis 

 Inclusief naamvermelding bij een springrubriek – vermelding www.equibel.be 

2. Gold :  700 euro  

 U bent met 6 personen van harte welkom op onze VIP-receptie op  maandag 22 april 

tussen 14u en 16 – met drankenbons ter waarde van 100 euro 

 U ontvangt bons voor 2 flessen champagne/bord lekkere hapjes 

 Er wordt een rechtstreekse  link geplaatst op onze openingspagina van de website 

 Vermelding op het LED-scherm en flyers. 

 Mogelijkheid tot plaatsen van sponsorhindernis  

 Inclusief naamvermelding bij een springrubriek – vermelding www.equibel.be 

3. Silver : 250 euro 

 Op maandag 22/4/19  bent u met 2 personen van harte welkom op onze Vip-receptie 

tussen 14u en 16u – en drankenbons tbv 30 euro. 

 U ontvangt  een bon voor 1 fles champagne of bord lekkere hapjes 

 Vermelding op het LED-scherm 

4. Bronze  : 100 euro 

 Op maandag 22/4/18  bent u met 2 personen van harte welkom op onze Vip-receptie 

tussen 14u en 16u. U ontvangt ook  een bon voor 1 fles champagne/bordje hapjes en  

ontvangt  en voor 20 euro drankenbons 

5. U kan ook kiezen om uw naamvermelding te zien via het voorprogramma op 

www.equibel.be,  dit valt vooral in het oog bij de ruiters voor de inschrijving, alsook op de 

officiële startlijsten en achteraf resultatenlijsten.   Voor de Diamond en de Gold sponsors 

zullen we dit reeds toepassen, en is dit inclusief in hun formule.  Maar ook u kan hiervoor 

kiezen, en dat komt op 250 euro per proef.  VZW Groentenjumping zal zelf die proeven 

toewijzen aan de sponsors.  Als u specifiek een bepaalde proef zou willen, kan dit in overleg.  

U kan er ook voor kiezen in een bepaalde proef nog een extraatje te doen, dat het 

prijzengeld van de ruiters zou verhogen.  Ook dit is mogelijk en bespreekbaar. Maar het moet 

tijdig in het voorprogramma komen!  Met dank om alles te willen bekijken en te vragen voor 

1/2/19. 

 

 

Heeft u verdere vragen of suggesties,  of wil je meteen bevestigen dat je het project verder wil 

ondersteunen?   Dan mag je contact opnemen met : 

http://www.equibel.be/


Kristel Ceulemans via kristel@groep-ceulemans.be; of 0474/898.552 

Patrik Spits (0475/46.20.79) 

 

Groentenjumping VZW is meer dan alleen jumping ! Wekelijks komen er  ondertussen meer dan 130 

kinderen en volwassenen paardrijden.  Ook in de zomer zijn de ponykampen alvast goed gekend en 

warm onthaald. Er komen al kinderen vanuit het buitenland op stage, en we proberen “onze” 

kinderen ook ponykampen te laten volgen over de taalgrens heen. Dit kost veel meer tijd, moeite, en 

geld…   Help je verder mee aan deze uitbouw en groei?  Van harte dank! 

Groentenjumping VZW, Leliestraat 37, 2860 St-Kat-Waver, BTW: BE 0862.964.161. 

Nog enkele sfeerbeelden van Groentenjumping , dankzij de steun van velen! 

Maak het onmogelijke mee mogelijk!     

 

 

 

 

  

 

 

mailto:kristel@groep-ceulemans.be


Sponsorcontract 

 

Overeenkomst gesloten tussen 

Enerzijds Ruiterclub Groentenjumping VZW vertegenwoordigd door __________________________ 

Bestuurslid (verder genoemd ‘de organisator’) en anderzijds (verder genoemd ‘de sponsor’) 

 Naam:  ____________________________________________________________________ 

 Adres:  ____________________________________________________________________ 

               ____________________________________________________________________ 

 Telefoonnummer:   __________________________________________________________ 

 Emailadres:  ________________________________________________________________ 

 BTW-nummer:  ______________________________________________________________ 

 Faxnummer:  _______________________________________________________________ 

 Contactpersoon:  ____________________________________________________________ 

 Logo en commercieel verantwoordelijke:  ________________________________________ 

 

De sponsor verklaart zich akkoord publiciteit te maken tijdens Groentenjumping 2019  ter waarde 

van ____________ euro voor de formule ______________________________ (graag 21% BTW 

toevoegen bij betaling aub). 

 

De organisator verbindt zich er toe de bovenvermelde overeenkomst en artikels uit te voeren op 

voorwaarde dat de betaling voor 12 februari 2019 op het rekeningnummer van Groentenjumping 

BE30 1430 8994 8811 (GEBABEBB) wordt overgemaakt. U ontvangt bij bevestiging  van de 

overeenkomst een  factuur via mail.   

Opgemaakt te Sint-Katelijne-Waver in tweevoud ______________2019. 

 

De organisator        De sponsor 

Voor akkoord        Voor akkoord 

 

 

Handtekening        Handtekening 

Bedankt voor uw vertrouwen 

Het groentenjumpingteam 

Bevestigen mag u ook via mail : kristel@groep-ceulemans.be 

Of Fax: 015/31.41.89 

 



 

 

 

 

GROENTENJUMPING VZW 

Leliestraat 37 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

www.groentenjumping.be 

kristel@groep-ceulemans.be 

http://www.groentenjumping.be/

