
Horse Event 2021
Dat Horse Event na achttien edities nog altijd populair is bij een grote 
diversiteit aan paardenliefhebbers, bewees de laatste editie met een 
uitverkocht weekend. Op Expo Haalemmermeer (Vijfhuizen) laat de 
paardensector zich vanaf dit jaar twéé weekenden van zijn beste en 
meest veelzijdige kant zien. Het eerste weekend, op 11 en 12 september 
(09.30-18.00 uur), richt zich op de jeugdige paardenliefhebber (én hun 
ouders), van ponymeisje tot wedstrijdruiter. Bezoekers ontmoeten 
hun idolen, genieten van shows, shoppen naar hartenlust en leren 
alles over een veelzijdige en verantwoorde omgang met paarden. 
In het tweede weekend, op 18 en 19 september (09.30-18.00 uur), 
focust Horse Event wat meer op educatie en diepgang, gericht op de 
bewuste paardenliefhebber, van recreant tot (breedte)sporter. Het 
programma bestaat dan uit inhoudelijke clinics en leerzame demo’s, 
en ook de stands zullen wat meer toegespitst zijn op de recreant en 
(breedte)sporter. Vrijdag 17 september (16.00-23.00 uur) is exclusief 
gereserveerd voor hippische professionals. Dan vindt De Hippische 
Ondernemer Dag plaats op het voorste gedeelte van de Expo 
(Entreeplein, Ondernemersplein en conferentieruimtes).
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Bent u er ook bij?
Om de interessante Horse Event doelgroep te bereiken bieden we stands 
aan in de vorm van uniforme standbouw in de hallen en pagodetenten op 
het buitenterrein. De organisatie adviseert graag bij de keuze van uw stand 
en locatie en kan u assisteren bij facilitaire zaken. Tot 1 maart bieden wij 
een vroegboekkorting. 

Programma
Op 11 en 12 september worden de jeugdige doelgroep én hun ouders 
getrakteerd op optredens van hun grote paardenidolen en is er veel 
te zien en leren in tientallen shows, demo’s en clinics. In het tweede 
weekend gaat Horse Event terug naar de roots van het educatieve 
evenement dat negentien jaar geleden begon op de terreinen van de 
Nederlandse Hippische Beroepsopleiding in Deurne. In het veelzijdige 
programma komt de nadruk meer te liggen op inhoudelijke clinics 
en demo’s van toonaangevende topsporters en trainers, en is er 
dagelijks een internationale show als afsluiter.

Bezoekersanalyse zie pagina 2. 



Organisatie: 
Horse Event is een project van Academy Bartels Event Management,  
Koestraat 11B, 5095 BD Hooge Mierde, tel: 013 - 509 1666,  info@horse-event.nl
Evenementenlocatie: Stelling 1, 2141 SB Vijfhuizen

www.horse-event.nl
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63% van de bezoekers is tussen de 21-50 jaar

DOELGROEP

BEOORDELING BEZOEKERS BESTEDING BIJ STANDS

45% komt om te shoppen en zich te 
oriënteren op producten of diensten

BEZOEK AAN HORSE EVENT
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Horse Event 
met het gezin
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met vrienden

INTERESSE BEZOEKER
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Dressuur

Springen

Overige interesses:
Eventing, Vrijheidsdressuur, 

Natural Horsemanship, Western

PAARDEN

60% heeft één of meer eigen paarden
15% heeft een eigen paard aan huis

ONLINE MEDIA BEREIK

Social Media
(Facebook, Instagram, YouTube)
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39% van de bezoekers 
spendeert € 50,- tot 100,- 

28% van de bezoekers 
spendeert € 100,- tot 250,- 

6% van de bezoekers 
spendeert meer dan € 250,-
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Manegeruiter
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Lid van stamboek

Overige

Ruiterpaspoorthouder
/menbewijshouder


