
En als de spanning te veel wordt …

Te midden van dit enerverende programma zijn voor de 

bezoekers uiteraard diverse rustpunten gecreëerd; het 

sponsor- / VIP-terras, het VIP-paviljoen met vele gere-

nommeerde standhouders, de countryfair die rondom de 

pistes is opgebouwd, het restaurant en diverse terrasjes. 

Hier kan de bezoeker zich even terugtrekken, in alle rust 

alle indrukken op zich laten inwerken en genieten van 

een gezellige en uitnodigende ambiance.

Met sport tot zaken

Sport en het bedrijfsleven hebben nadrukkelijke over-

eenkomsten en aanknopingspunten. De verbinding met 

sport, de aanwezigheid van een breed, internationaal 

publiek en de nationale en internationale media maakt 

het sponsoren van dit wereldevenement aantrekkelijk 

voor zowel het midden- en kleinbedrijf als voor multi-

nationals. Zangersheide biedt haar sponsoren een breed 

scala aan tailor-made sponsoring mogelijkheden. Tevens 

biedt Zangersheide het bedrijfsleven een netwerk- en 

relatie marketingplatform middels de organisatie van  een 

Business-to-Business event.

Sport, handel en fokkerij gaan hand in hand tijdens deze vierdaagse in Lanaken

 Voor meer informatie / For more information:

Stoeterij Zangersheide Tel. : **(32) 89 730000
Domein Zangersheide  Fax : **(32) 89 721913
3620 Lanaken E-mail: info@zangersheide.com
Belgium

www.zangersheide.com

• FEI World Breeding Jumping Championships for 5-, 6- and 7-year old horses 

• FEI Sires of the World 

  Belgian Jumping Championship Seniors

• Studbook Zangersheide Quality Auctions

• Studbook Zangersheide Stallion Selection

 Domein Zangersheide, Lanaken - Belgium

 FEI World Breeding Jumping Championships

f o r  Yo u n g  H o r s e s

18 - 22 September 2013



Internationale aantrekkingskracht 

Reeds decennia lang wordt dit bijzondere evenement 

overspoelt door de massale komst van internationale 

bezoekers, aangetrokken door de uitnodigende sfeer 

van een “countryfair”, de ambiance van een “garden 

en lounge party” en de sport van “olympische allure”. 

Hoge veilingprijzen en fokkersbonussen (meer dan 

€ 70.000,00) onderstrepen de betekenis “Breed to Win”. 

Maar ook voor de outsiders die minder bekend zijn met 

de wereld van oxers en barrages, veilingen en keuringen 

is dit internationale evenement een pure attractie dat 

overigens geheel gratis toegankelijk is en voorzien van 

ruim bemeten parkeergelegenheid – eveneens gratis.

Van ontgroening naar Wereldkampioen

Spannende parcoursen en zinderende finales staan als 

hoofdgerecht op het hippische menu. De vijf-, zes- en 

zevenjarige springpaarden strijden immers om de drie bij 

deze leeftijdsklassen behorende wereldtitels. Tijdens het 

WK te Zangersheide beleven de jonge springpaarden als 

het ware hun “coming out”, zij hebben hun ontgroening 

doorstaan om uiteindelijk de titel van wereldkampioen 

te veroveren.  

Naast de Wereldkampioenschappen heeft dit feestelijke 

evenement nog veel méér te bieden. Domein Zangersheide 

is immers de bakermat van het Studbook Zangersheide, 

de vereniging van internationaal georiënteerde spring-

paardenfokkers. Tijdens het vierdaagse evene ment houdt 

Studbook Zangersheide de jaarlijkse hengsten keuring 

en vindt de veiling plaats van Z-veulens. Fokken is een 

continubedrijf waar de veulentjes van vandaag de vaders 

en moeders van morgen zijn, en de vaders en moeders 

van gisteren beoordeeld worden op hun veulens van 

vandaag. Het is een voortdurend proces, waarin de 

unieke Grand Prix, genaamd “Zangersheide Sires of the 

World”, de proef op de som is. Deze Grand Prix is, zoals 

de naam al aangeeft, van een seniorenniveau en slechts 

voorbehouden aan vaderpaarden die in dit parcours hun 

sportieve talenten kunnen bewijzen.

Zangersheide “the place to be”

Van 18 tot en met 22 september 2013 is de Belgische grensgemeente Lanaken (vlakbij Maastricht) voor de 

internationale hippische wereld wederom “the place to be”. Jaarlijks verzamelt de aanstormende generatie jonge 

paarden zich in Domein Zangersheide om te strijden voor de titel Wereldkampioen tijdens de ‘FEI World Breeding 

Jumping Championships for Young Horses’, een WK voor vijf-, zes- en zevenjarige paarden. Gelijktijdig met het WK 

vindt een exclusieve competitie plaats voor hengsten, de “Sires of the World”, de Zangersheide hengstenkeuring, 

de Zangersheide Quality Veilingen en, net zoals de vorige jaren, zal ook het Belgisch Kampioenschap Jumping voor 

Senioren worden verreden. Sport, fokkerij en handel gaan hand in hand tijdens dit vierdaagse wereldevenement 

onder het toeziend oog van Beschermvrouwe HRH Prinses Haya Bint Al Hussein.

Belgisch Kampioenschap

Het Belgisch Kampioenschap wordt sinds 2010 te 
Zangersheide verreden en is tot en met 2014 definitief 
toegewezen aan Zangersheide. Mocht de aanwezige 
infrastructuur van de Wereldkampioenschappen, de 
internationale uitstraling en publieke belangstelling 
niet al aantrekkelijk genoeg zijn; het prijzengeld voor 
het Belgisch Kampioenschap werd in 2010 door 
Zangersheide verdubbeld en bedraagt nu € 50.000,00. 
Uiteraard zal dit Kampioenschap niet alleen live te 
Zangersheide maar ook via de media (televisie) te 
volgen zijn.
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