
20, 21 en 22 april 2018
Equestrian Centre De Peelbergen - Kronenberg (NL)

Paard&Koets verhuist in 2018 naar het 
geografische en sportieve middelpunt van 
Nederland, België en Duitsland: Equestrian 
Centre De Peelbergen in Kronenberg 
(Limburg). Hier smelten Paard&Koets 
en de Internationale Menwedstrijden 
Kronenberg  samen tot ’s werelds grootste 
mensportfeest! 

Het nieuwe evenement bestaat uit de 
volgende onderdelen:
• 2 beurshallen met 150 stands 
• 2 demonstratiepistes binnen
• 2 demonstratiepistes buiten

• 2 dressuur-/vaardigheidspistes
• Marathonparcours (óók in en om de 

de beurshallen) 

Speerpunten:
• Omvang evenement vergroten 

(meerdaags bezoek)
• Veelzijdigheid in het programma 

uitbreiden
• Meer bekendheid genereren in het 

buitenland
• De gezellige sfeer waarborgen
• Meer aanbod in authentiek gerij

Bent u erbij?
In de hallen zijn stands te reserveren 
met of zonder uniforme standbouw, 
op het buitenterrein is er de keuze 
tussen pagodetenten en vrije ruimte. 
De organisatie adviseert graag bij de 
keuze van uw stand en locatie en kan 
u assisteren bij facilitaire zaken. Ook 
zijn er sponsorpakketten beschikbaar 
voor het genereren van extra expo-
sure. Ga voor meer info naar www.
paardenkoets.nl of neem contact om 
met Academy Bartels Event Manage-
ment via +31(0)13-5091666 of 
info@paardenkoets.nl.

www.paardenkoets.nl

’s Werelds grootste mensportfeest 



• Verwacht aantal bezoekers: 15.000

• ±150 deelnemers in enkel-, twee- en vierspan 

• 2 dagen marathon, zowel op zaterdag als op zondag

• Het beursgedeelte biedt ruimte aan ruim 150 standhouders

• Stands met men-gerelateerde producten (±100) en  
algemene paardenproducten (±50)

• Nieuw: marathonhindernissen voor én in de beurshallen 

Feiten en cijfers:
Hét internationale mensportfeest in het geografische en sportieve middelpunt van Nederland, België en Duitsland.

• Educatief programma met dagelijks 20 menclinics en -shows 
in 4 pistes 

• Nieuw: demo’s over ruiter-gerelateerde onderwerpen 

• Oppervlakte totale evenement is ruim 15 ha

• 20 km. van Duitsland en 40 km. van België

• Terug van weggeweest: stamboekstands en -demo’s 


