
WELKE VOORDELEN? 
U ontmoet er ter plaatse een talrijk publiek, bestaande uit professionals, kenners of goed geïnformeerde 
amateurs: fokkers uit heel België verwachten u van 24 tot 26 februari ter gelegenheid van de 
INTERNATIONAL SELECTION SHOW, om u de gelegenheid te bieden de  beste dekhengsten voor het 
seizoen 2023 te bewonderen en uit te kiezen. 

U geniet van uitzonderlijke internationale aandacht, The Best Of wordt integraal uitgezonden via de ‘Live 
Stream HD’ (net zoals de volledige hengstenkeuring trouwens). De aandacht hiervoor is enorm, getuige 
daarvan zijn de talrijke bezoekers via onze internetsite. 

U maakt deel uit van het adressenbestand van het Studbook SBS. Wij verzorgen het toesturen van 
uitnodigingen naar meer dan 2500 bestemmelingen, 8620 followers op Facebook enz. 

Deelnamevoorwaarden op de keerzijde

In Gesves, zondag 26 februari 2023 vanaf 14u30 
ontvangt het Studbook SBS alle hengstenhouders!
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Een nooit eerder geziene organisatie 
OPEN STUDBOOKS WBFSH

The Best Of
as part of the 

International Selection Show 2023
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 WIJ SCHENKEN U EEN DUBBELE OPPORTUNITEIT: 

1. De voorstelling van uw goedgekeurde hengsten van 4 jaar en +  
  (Open Studbooks WBFSH) 
   Geniet van de uitzonderlijke sfeer van de International Selection Show om uw hengsten te upgraden. 
  Voorstelling onder het zadel of aan de hand met commentaar, volgens afspraak. 
   De voorstelling zal vergezeld zijn van professioneel commentaar en van een projectie op groot 

scherm van de meest emblematische proeven in de carrière van uw paard. 
   Het Studbook SBS heeft het recht het aantal deelnemers te beperken. Wacht dus niet met het ons 

toesturen van uw kandidatuur om deel te nemen aan deze uitzonderlijke ontmoeting met onze 
fokkers.

   Inschrijvingsgeld: 150€ per hengst   
(gratis deelname voor de hengsten die goedgekeurd werden bij het Studbook SBS).

2. Het reserveren van een stand: speciale voorwaarden voor hengstenhouders! 
   Net zoals dit het geval is voor onze overige partners (handelaars, dienstenbedrijven …), wordt de 

huur van een individuele stand aangeboden. Dit onder de vorm van een piramidevormige tent van 
3m op 3m, met plankenvloer. Prijs is 600€ (exclusief BTW), elektriciteit inbegrepen en gratis WIFI en 
dit voor de drie dagen (24, 25 en 26 februari 2023). 

   De hengstenhouders in het bezit van een of meerdere, door het SBS gekeurde hengsten in 2022, 
genieten van een korting van 25% op de aangeduide prijs, zijnde 450 € i.p.v. 600 € per stand! 

   Het promodorp bevindt zich in het hart van de hoofdactiviteit, in de grote manege Paul Mertens van 
de ruiterschool van Gesves. De plaats van de stands wordt beslist door de  organisatie. 

   De montage van de stands is mogelijk vanaf donderdag 23/02 tot vrijdag 24/02 middaguur.  
Een nachtwacht is voorzien gedurende de duur van het event. 

   De verantwoordelijkheid van de organisatie zal in geen enkel geval kunnen worden ingeroepen 
in geval van diefstal of aangerichte schade aan uw stand tijdens het event. U bent als enige 
verantwoordelijk voor uw stand en het materiaal dat er wordt opgeslagen. 

   Voor elke bijkomende inlichting kan u terecht bij mevrouw Nyssia Rens via mail op nyssia@sbsnet.be 
of per telefoon op het nummer 081 330 660

 Bestelbon voor inschrijving deelname aan ‘The Best Of’ en/of reservatie van een stand

The Best Of as part of the International Selection Show 2023

Naam:  ...................................................................Voornaam:  ................................................................ Bedrijf:  ...........................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................. nr:  ...........................................................

Postcode:  ................... Stad/gemeente:  ...................................................................................  ................ Land:  .............................................................................

Tel. / GSM :  ..........................................  E-mail :  ..................................................................................... BTW: ..............................................................................

•  Inschrijving van uw hengst(en) voorgesteld op ‘The Best Of’ Aantal hengst (en) ................................. x 150 € = Totaal:  ............................................ €/Excl. BTW

 Naam van de hengst (en):       ....................................................................................................................................................................................................... 

 Gratis voor elke SBS-gekeurde hengst in 2022

• Reservatie van een stand in het promodorp:  .................................................  x 600 € = Totaal:  .............................................................................. €/Excl. BTW 

 Korting van 25% per stand ingeval promotie van een SBS-gekeurde hengst in 2022

Het totaalbedrag dient te worden gestort voor 31 januari 2023 ten laatste op rekening IBAN BE71 2500 0900 0069 - BIC GEBABEBB. 
met vermelding ‘Stand Selection Show 2023 – Naam/voornaam/Bedrijf ’

De betaling geldt als reservatie. Factuur volgt.


