De perfecte mix
Topsport, Business
en Pleasure
Topsport

Natuurlijk staat ieder jaar de sport centraal tijdens Military
Boekelo - Enschede. Het evenement behoort tot de beste van de
wereld. Dat is ook de reden dat iedere internationale topruiter er
in Boekelo bij wil zijn. Ieder jaar kent het startveld een aantal
Olympische medaillewinnaars en internationale kampioenen.
De voornaamste redenen voor de wereldtop om naar Boekelo af te
reizen zijn; het technisch hoogstaande parcours; ontworpen door
Olympisch designer Adrian Ditcham, de Oer Twentse gezellige
informele sfeer en de kampioenschaps ambiance met
tienduizenden toeschouwers in de Crosscountry. We zijn dan ook
geweldig trots dat het evenement reeds meerdere keren door de
sporters is uitgeroepen tot de beste Military ter wereld.

Business

Wat begon als een hippisch evenement is tegenwoordig ook
uitgegroeid tot een van de grootste business-to-business events
van Nederland. Ondernemers en bestuurders hebben ontdekt dat
het evenement zich bij uitstek leent om zakenrelaties uit binnenen buitenland uit te nodigen. Wanneer op zaterdag de
Crosscountry verreden wordt, ontvangen sponsoren meer dan
20.000 relaties. Geen lange zit aan tafels of in een box, maar
gasten ontvangen in een informele, outdoor lifestyle ambiance,
vergezeld van een goed glas en een stevige hap. Een sfeer waarbij
de zakenrelatie zich met veel plezier laat uitnodigen en vaak met
partner en soms met het hele gezin afreist naar de prachtige
Twentse Dreven in Boekelo waar herinneringen worden gecreëerd!
Daarnaast beschikt het evenement, in de week voorafgaand, over
ruim zevenduizend vierkante meter congresruimte. Geen saaie
‘systeemplafond omgeving’ maar een sjiek en professioneel

geoutilleerde ambiance waar serieuze zaken en presentaties
worden gecombineerd met een activiteit in een sfeervolle outdoor
setting. Dit maakt dat beslissers uit het bedrijfsleven,
topbestuurders en landelijke politici in grote getale tijdens het
tweede weekeinde in oktober acte de présence geven (in 2017
meer dan 4.000 congresgangers en een dertigtal congressen
en symposia).

Pleasure

Natuurlijk wil men erbij zijn om naast sport en business te
genieten van een week vol joie de vivre. Alles kan, niets moet.
Flaneren en bewonderen, zien en gezien worden, kijken en
genieten. Niet alleen de wedstrijd blijkt jaarlijks weer de grote
trekpleister.
Struinen door een gebied dat slechts één keer per jaar wordt
opengesteld voor publiek. Leuke aankopen doen en nieuwe
fashion en lifestyle trends ontdekken op de zeer uitgestrekte
Military Herfst - Fair. Meer dan 100 standhouders verleiden de
bezoeker met exclusieve sieraden, auto’s, kunst, wellness etc. met
als traditioneel hoogtepunt de Military Classic Night - Fair.
Dit alles natuurlijk andermaal onder het genot van verleidelijke
bieren, prachtig wijnen en een keur aan finger food tot à la carte.

Facts & Figures
Algemeen

• Ieder jaar meer dan 60.000 bezoekers.
• De gemiddelde bezoeker is >30 jaar en heeft een
midden tot hoog opleidingsniveau.
• Een van de grootste outdoor sportevenementen van Nederland.
• Meer dan 1.500 vrijwilligers / medewerkers werkzaam
• Samenwerking met diverse onderwijsinstellingen, zoals;
ROC van Twente, Saxion Hogeschool, Universiteit Twente,
Het Stedelijk Lyceum, Johan Cruijff College en Veterinair
Kenniscentrum Oost Nederland.
• Military Boekelo - Enschede is voorzitter van de stichting
Hippische Initiatieven Oost Nederland. In HION zijn breedtesport,
talentontwikkeling en kennisorganisaties onder auspiciën van
Regio Twente actief om de hippische doelstellingen en ambities
van Twente op de kaart te zetten.
• Military Boekelo - Enschede participeert in de strategische
alliantie “International Topsport Events”, een samenwerking met
Triathlon Holten, FBK Games, CSI Twente en Enschede Marathon.
• In 2017 heeft de internationale Military een nieuw hoofdterrein
in gebruik genomen. Een door het Overijssels Landschap
omsloten gebied waar het ooit allemaal is begonnen en dat
anno nu staat voor een ‘state of the art’ wedstrijd accommodatie.

Topsport

• Military Boekelo - Enschede is een 4 sterren CCIO (Concours
Complèt International Officielle). Een zogenaamd ‘Three Day
Event’ waarbij een ruiter/amazone met hetzelfde paard uitkomt
in drie disciplines, te weten: dressuur (op de donderdag of
vrijdag), de Crosscountry (op zaterdag) en springen (op zondag).
• Military Boekelo - Enschede is het laatste decennium maar liefst
vijf keer door de ruiters gekozen tot ‘s werelds beste Military.
• Ieder jaar staan in Boekelo vele Olympiërs en medaillewinnaars
aan de start en is het evenement in een pre olympisch jaar een
selectiewedstrijd aangewezen door vele nationale federaties.
• Military Boekelo - Enschede is een officiële landenwedstrijd en
maakt deel uit van de FEI Nations Cup competition; een wereldwijde competitie waarbij de finale in Boekelo wordt verreden.
• Military Boekelo - Enschede is met enige regelmaat de
ontmoetingsplek van de internationale eventing elite met
diverse seminars en een sportforum op het programma.
• In 2019 wordt het Crosscountry parcours ontworpen door
Adrian Ditcham. De heer Ditcham was in 2012, tijdens de
Olympische Spelen London 2012, verantwoordelijk voor de
bouw van de Crosscountry.
• Military Boekelo - Enschede is het decor voor de Nederlandse
Kampioenschappen.
• Zaterdag 12 oktober, wordt de Crosscountry verreden en trekken
tienduizenden bezoekers in een langgerekt lint van 6 km door de
prachtige Twentse natuur.
• Zondag 13 oktober; flaneren over de Herfst - Fair en genieten van
de afsluitende springproef en de winnaar van de Grote Prijs van
Enschede 2018 Julia Krajewski.

Business

• Military Boekelo - Enschede behoort tot de top van de grote
business events van Nederland met ieder jaar meer dan 20.000
zakelijke relaties, bestuurders en politici als gast van meer dan
honderd sponsoren.

• Hospitality mogelijkheden variërend van een VIP all inclusive
arrangement tot een eigen paviljoen op het 55 hectare tellende
Militaryterrein.
• Ieder jaar bezoeken, tijdens de week voorafgaand aan de
Military, meer dan 4.000 relaties diverse congressen en
symposia die door de partners van het evenement worden
georganiseerd.
• 80% van de zakelijke bezoekers komt om te netwerken.
• Military Boekelo - Enschede is het podium waar economische
ambities en ontwikkelingen samenkomen en Ondernemers,
Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Overheid elkaar treffen.

Pleasure

• De Herfst - Fair van Military Boekelo - Enschede is de grootste
van Oost Nederland met meer dan 100 standhouders.
• De Military Classic Night - Fair. Een boulevard met mode, beauty,
wellness en lifstyle. Gelardeerd met wine & dine en met een
muzikale omlijsting. 2018; 2500 bezoekers.
• Genieten in het luxe Military Café, met terras, direct gelegen aan
de hoofdring.
• Diverse side events, shows,YouTube Event,
Military Classic Night - Fair en lifestyle & fashion events.
• Culinaire hoogstandjes van ‘Wine & Finger Food’
tot à la carte restaurant.
• Natuurgebieden geopend, welke normaal gesloten zijn voor
publiek.
• Military Boekelo - Enschede biedt online een platform voor
arrangementen van de vrijetijdssector en geeft een grote
impuls aan recreatie en toerisme in Twente. (3 200.000,- aan
overnachtingen).

Media

• Ieder jaar full color special van Military Magazine met een
oplage van 12.000 exemplaren, verspreid over de zakelijke markt.
• Volop aandacht in de Telegraaf met een special in het voorjaar
(oplage 900.000 en 5.000 special after print).
• Aandacht voor Military Boekelo - Enschede in het
Stan Huygens-journaal van de Telegraaf.
• Diverse speciale uitgaven van onder meer de Twentsche Courant
en business magazines Twente Visie, TOM Magazine &
People Business.
• Diverse artikelen van: NRC, AD, Financieel Dagblad, Lourens,
Twente Life, Landgoed van Twente, Hoefslag, Paard & Sport,
Paardenkrant tot Quote en Donald Duck.
• In 2018 een printed media publiciteitswaarde van 1,2 miljoen euro
• Voorbeschouwing en reportages op NOS.
• Live-uitzendingen & reportages op radio en televisie door RTV
Oost, TV Enschede FM en BNR Nieuwsradio.
• Livestream video.
• ‘Trending topic’ op Twitter.
• Duizenden volgers op Facebook.
• Live TV streaming op www.military-boekelo.nl met 50%
internationale kijkers.
• Diverse reportages in RTL Boulevard, Blauw Bloed,
Bij ons in de PC, De week van Filemon en Nieuwsuur en
Hoe heurt het eigenlijk.

