
  

 

Op zondagnamiddag 6 mei 2018 organiseert Lions Club Ieper-Poperinge Canard Koerse op de Leie in Wervik.  

Wat is Canard Koerse ? 

Canard Koerse is beter bekend als een Duck Race.  Hierbij worden badeendjes  
gelost vanuit een bak met valluik in de Leie, dit ter hoogte van de brug die Wervik 
met Wervicq-Sud verbindt.  Het ganse verloop van de race zal langs de recent 
vernieuwde kades kunnen gevolgd worden.  
 
Op het einde van deze afstand worden ze opgevangen in een trechter en het 
eerste eendje dat door de trechter komt is winnaar.  

 
Voorafgaand en tijdens de race is er gezorgd voor voldoende randanimatie en dit 
voor alle leeftijden.  Zodoende wordt dit een aangename namiddag voor de  
ganse familie en vriendenkring.   Toegang is gratis. 
 
Eendjes adopteren 
Een eendje adopteren kost amper €5.  Dit gebeurt door het kopen van een 
kraslotje.  Ieder lotje heeft een uniek nummer dat geregistreerd moet worden op 
onze website www.canardkoerse.be 

 
! OPGELET ! Registratie is verplicht. 
 
Deze code wordt willekeurig gekoppeld aan het nummer van elk eendje dat zich 
in de losbak bevindt. Ongeveer een uur voor de lossing wordt de registratie 
afgesloten. Iedere deelnemer ontvangt de nummers van zijn eendjes. 
De deurwaarder wordt op zijn beurt in het bezit gesteld van alle geregistreerde 
codes en eendjes. 

 

 

 

 
 

http://www.canardkoerse.be/


  

 

In functie van aankomst zijn er verschillende mooie prijzen te 
winnen.  De eerste prijs is een reischeque t.w.v. €3000.  
Verdere prijzen bevatten o.a. e-bike, laptop, smartphone, 
juwelen, …  
 
Het volledige prijzenpakket kan op onze Lions website 
geconsulteerd worden. 

 
Sociaal doel 

Lions zijn de grootste internationale NGO verspreid over de ganse wereld.   

De doelstelling van de Lionsbeweging is : We Serve.  De Lions leden van Lions club Ieper-Poperinge  zijn vooral 
actief op sociaal gebied en steunen sinds vele jaren allerhande  sociale doelen vooral in onze regio Ieper-
Poperinge-Wervik. 

Het hoofdproject dat met de opbrengst van Canard Koerse zal gesteund worden is een project van de vzw De 
Lovie, nader omschreven ’t SUSTERHUUS in Wervik. 

De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan de jongeren en volwassenen met een mentale beperking. 

 

Dank bij voorbaat voor uw interesse en steun … en tot zondag 6 mei ! 

 

  



  

 

Sponsoring 

Hierna vindt u de mogelijkheden tot sponsoring en wat wij in ruil aanbieden.  Andere vormen van steun die 
misschien beter passen bij uw activiteiten zijn eveneens mogelijk en ook uiterst welkom. 

VIP Formule 

Om uw medewerking aan ‘Canard Koerse’ te bedanken, bieden we afhankelijk van de sponsorformule een 
aantal VIP-kaarten aan. 

Deze VIP-kaarten verlenen toegang tot een uitgebreide receptie met gratis drank en culinair genieten waarbij u 
kan bijpraten en genieten tot de finale race van de eendjes. 

Voorafgaandelijk aan deze receptie bieden we tevens mogelijkheid tot een natuurwandeling op  
‘De Balokken’ en bezoek aan het Tabaksmuseum. 

 

             

De sponsorformules bevatten eveneens kraslotjes die  u aan kennissen en vrienden kunt geven zodat deze 
laatsten gratis kunnen overgaan tot de registratie van de eendjes. 
Zo kunnen zij ook gratis  deelnemen aan de race en maken tevens kans om een van de vele prijzen te winnen. 

Programma (onder voorbehoud) 

12u - Opening van event en randanimatie 

14u - Afsluiting website registratie 

15u - Lossing van de eendjes & start van de wedstrijd 

15u30 - Verwachte aankomst & finale van de eendjes 

16u - Prijsuitreiking 

18u - Afsluiting van event 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorformule € 1500 – 1000 – 750 – 500 – 250 

 
€ 1500 € 1000 €750 € 500 € 250 

(uit sympathie) 

Projectie logo VIP & Oosthove ✓ ✓ ✓ ✓  

Promostand mogelijk ✓ 
   

 

Banner op losbak ✓ 
   

 

Banner/vlag op prominente plaats ✓ ✓ 
  

 

Logo op reclamedocumenten ✓ ✓ 
  

 

Logo op website ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

# gratis eendjes 60 40 30 20 10 

# pers VIP formule gratis 8 * 4 ** 2 2  

Gereserveerde tafels VIP  ✓ ✓ 
  

 
 

Extra VIP arrangement 75 €/pers : * max 4 extra pers, ** max 2 extra pers 

Sponsorverantwoordelijken LCIP ‘Canard Koerse’  

Marc Geerits 
E  marc.geerits@modegeerits.be 
M  0475 26 69 63 

Johan Tavernier 
E  johan.tavernier@mandat.belfius.be 
M 0473 92 54 72 

 

Gelieve logo te mailen naar wim.lernout@online.be 

 

  



  

 

 

Lions Club Ieper-Poperinge 
Rozestraat 5 
8950 Heuvelland 
 

Sponsorcontract LCIP Canard Koerse  - 6 mei 2018 

Tussen de inrichter : Lions Club Ieper-Poperinge, vertegenwoordigd door Luc Van Holzaet, voorzitter 

2017-2018, wonende te Poperinge, Lenestraat 1 (tel 057/338748  email : l.vanholzaet@conhexa.com) 

En de sponsor 

 Naam / Firma : ______________________________ 

 Adres : ______________________________ 

  ______________________________ 

 Tel : ____________________  E-mail : _________________________ 

 BTW : ______________________________ 

Wordt overeengekomen : 

1. Lions Club Ieper-Poperinge richt op zondag 6 mei 2018 te Wervik een Canard Koerse in ten 

voordele van haar sociale werken 

2. De activiteit bestaat uit een wedstrijd tussen plastieken eendjes die om het  eerst een parkoers 

op de Leie afleggen 

3. De sponsor steunt het project door op de volgende manier te sponsoren : 

 € 1.500,-            € 1.000,-            € 750,-            € 500,-            € 250,- 

Extra VIP-arrangement 75 €/pers : ____ 

 Natura prijzen t.w.v. € ______________ 

4. Betaling : 

 Cash  Overschrijving  Natura prijzen 

Bij overschrijving dient het sponsorbedrag betaald te worden op rek nr BE75 4673 5095 2151 

uiterlijk tegen ____ /____ / ______ met de vermelding 'Canard Koerse 2018' 

Opgemaakt te _______________________  in tweevoud, op ____ /____ / ______ 

Naam & handtekening sponsor             Naam & handtekening inrichter 
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