Eerste Limburgs
Paardensport Gala
groot succes
En nu op weg naar de volgende in 2018!

Donderdag 9 november vond de 1e editie plaats van het Limburgs
Paardensport Gala. De partners Limburg Paardensport, Provincie Limburg
en Jumping Indoor Maastricht kijken terug op een zeer geslaagde avond.
Gedeputeerde Ger Koopmans:
‘De paardensport is niet voor niets een van de speerpuntsporten van Limburg. De sport verdient het om
op zo’n mooie avond tijdens het grootste topsport-evenement van Limburg uitgebreid gevierd te worden.’

Voorzitter Limburg Paardensport Jan Janssen:
‘Uit recent onderzoek is gebleken dat de paardensport in Limburg
veel kansen biedt, en die moeten we samen benutten. Er gebeurt
heel veel in het rijke verenigingsleven, de handel en de topsport.
Zo organiseren we alleen al de komende jaren maar liefst 3 WK’s in
de mensport. Het is belangrijk en fijn dat we eens per jaar in deze
prachtige ambiance tijdens JIM dat samen bespreken en vieren.’
Onze mediapartner L1 deed uitgebreid verslag van de avond,
waarbij Beau Schuttelaar werd uitgeroepen tot Talent van het
jaar en Michel Hendrix Topsporter van het jaar werd. Beau werd
onder andere afgelopen jaar Nederlands Kampioen in de klasse
ZZ-springen en Michel Hendrix pakte met het Nederlands team
goud in de finale van de Nations Cup en behaalde zilver tijdens het
Nederlands Kampioenschap springen voor senioren.

Oeuvreprijs
Bondscoach Harry de Ruijter uit Kessel kreeg de oeuvreprijs
uitgereikt voor zijn vele verdiensten voor de Nederlandse
mensport. Als bondscoach voor de 4-spannen en de 2-spannen
en als internationaal vierspanrijder behaalde hij vele internationale
aansprekende resultaten.

Bekijk online de foto’s van de avond.
Datum Paardensport Gala 2018
Limburg Paardensport, de Provincie Limburg en Jumping Indoor Maastricht organiseren volgend
jaar wederom een Paardensport Gala aan de vooravond van JIM. Een exclusief netwerk event in
een sfeervolle ambiance in de piste van het MECC met een diner, veel show en volop aandacht
voor de prestaties van de Limburgse paardensport met daarbij de uitreiking van de Limburgse
Paardensportprijzen 2018. Noteer vast in uw agenda: donderdagavond 22 november.

Reserveer snel!
U kunt met uw eventuele gasten een tafel
reserveren voor acht personen voor €2.000,-.
Partners van Limburg Paardensport ontvangen
een korting van €500,-. Reserveren kan via
onderstaande button of stuur een mail naar:
info@limburgpaardensport.com.

RESERVEREN

Stichting Limburg Paardensport, Provincie Limburg
en Jumping Indoor Maastricht kijken alweer uit
naar het Gala 2018 en hopen dit mooie, unieke
netwerkevent met u te kunnen vieren.
Wij kijken uit naar uw reactie!
Jan Janssen, voorzitter Limburg Paardensport
Ger Koopmans, gedeputeerde Provincie Limburg
Giel Dijk, voorzitter JIM
Frank Kemperman, organisator JIM

