
Otegem
14 januari 2019

Sponsorbrochure

INTERNATIONALE

CYCLOCROSS

© Foto Johan Tack



Voorwoord
Beste crossliefhebber, Geachte sponsor,

De vorige uitgave van de Internationale Betafence cyclocross moest een feestelijke editie worden, maar jammer genoeg waren de 
weergoden ons niet goed gezind.
Ondanks het gure weer, stelden we vast dat het volledige team van Otegem Boven er weer stond. Het ganse team verdient een dikke 
pluim voor de organisatie, een mooi deelnemersveld in elke categorie, een alweer op en top verzorgde VIP, een zeer veilige cross, 
enz. Dit bewijst alweer dat de Internationale Betafence cyclocross bij de top van de organisaties hoort in het veldritmilieu. Treuren 
omwille van het slechte weer tijdens onze 50e editie doen we dus niet. We kijken nu al halsreikend uit naar 2019.

Beste crossliefhebbers en sponsors, bedankt voor uw steun en uw vertrouwen.
De 51ste editie van de Internationale Betafence cyclocross zal opnieuw rechtstreeks te volgen zijn op Telenet Play Sports en in 
Nederland op Ziggo GO. Naar goede gewoonte zullen er weer 3 wedstrijden plaatsvinden:
- om 12u30 start de Gentlemen’s Cross, de Grote Prijs Laverge Cleaning,
- de Elite dames gaan van start om 13u45 voor de Grote Prijs Masschelein - Stihl,
- ten slotte geven de Elite heren om 15u het beste van zichzelf in de Internationale Betafence Cyclocross.

Bij elke wielerliefhebber staat de Internationale Betafence cyclocross met stip aangeduid op de veldritkalender. Otegem wordt die 
dag the place to be om als echte VIP te genieten van een klassevol diner met champagne en oesters. Voor u als sponsor is deze 
dag tevens het ideale moment om te netwerken en samen met uw zakenrelaties en vrienden het nieuwe werkjaar goed in te zetten. 
Sluit u bovendien aan bij het succes van de publiciteit langs het parcours en geniet van internationale zichtbaarheid op Telenet Play 
Sports en Ziggo GO. 
We maken van de 51ste cyclocross in Otegem, die plaatsvindt op 14 januari 2019, weer een echt feest. Samen met de sportieve 
inbreng van de vele sponsors, de gemeente Zwevegem, de veiligheidsdiensten, alle medewerkers en het bestuur van Wielerclub 
Otegem Boven, wordt het weer een sportieve topdag!

Sportieve groeten

Eddy Defoor
Ondervoorzitter Kon. Wielerclub Otegem Boven
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Het was de ondervoorzitter van
Otegem Boven, Eddy Defoor, die
de geschiedenis van de club mocht
belichten. “Wielerclub Otegem Bo-
ven werd opgericht op 27 juli 1947
en heeft als stamnummer 455. On-
der impuls van Jerome Mekeirle,
Felicien T’Joens, Maurice Decrae-
ne, Michel Dedekere, Roger Claus,
Alois Schepens, Gerard Broucke,
Valere Laverge, André Derijcke en
Richard Vanoosthuyse werd de
wielerclub boven de doopvont ge-
houden, met als doel het inrichten
van wielerwedstrijden tijdens ‘den
ommegang’ en ‘Otegem kermis’”,
begon hij het overzicht.

GROTE NAMEN

In 1961 werd het bestuur versterkt
met Roger Defoor, Aime Baert,

Maurice D’Haene en Robert Cotte-
nier. 
“Deze mensen liggen aan de basis
van de eerste veldrit in 1969. Met
de steun van onder andere Dion
Lefevre slaagde men er toen al in
grote namen naar Otegem te halen
zoals de broers Devlaeminck en
Vandamme”, aldus de ondervoor-
zitter.
In 1970 vervoegden René Vervae-
ke, César Defoor, Frans Dessein,
Roger Himpens en Willy Ovaere
de rangen. Tien jaar later wilden
de bestuurders van het eerste uur
het wat kalmer aan doen en werd
Roger Defoor benoemd tot voorzit-
ter, Frans Dessein als ondervoor-
zitter en René Vervaeke werd se-
cretaris en penningmeester.

KONINKLIJK 

Tevens kwam er wat verjonging in

het bestuur met André Vanherpe,
Jozef Vervaecke, Herve Cnudde,
Dirk Declercq, Christiaan Coreel-
man, Thierry Corbanie, Eddy Van-
denborre, José Bossuyt en Marnix
Veys.
“Sindsdien groeide de cyclocross
elk jaar. Er kwamen ruim 4.000
toeschouwers de wedstrijd bekij-
ken en meerdere keren konden we
het Provinciaal Kampioenschap in-
richten”, aldus Eddy Defoor die er
aan toevoegt dat de organisatie
toen zo’n 450 à 500.000 Belgische
frank, omgerekend een slordige
12.500 euro, kostte. Nu spreekt
men over een bedrag van zo’n
160.000 euro.
Op 2 december 1997 werd, bij het
50-jarig bestaan van de vereniging,
de titel ‘Koninklijk’ toegekend aan
Wielerclub Otegem Boven.

STAP TERUG

René Vervaeke was bijna 30 jaar de
peetvader van het wielergebeuren
in Otegem. Ondertussen passeer-
den meerdere voorzitters de revue:
Roger Defoor, André Vanherpe,
Cesar Defoor en Marnic Veys.
2009 werd een cruciaal jaar. De

papiermolen, die een organisatie
als deze met zich meebrengt, is
loodzwaar voor één persoon. Toen
Otegem Boven, als VZW, een vol-
ledige in plaats van een vereenvou-
digde boekhouding moest neerleg-
gen, werd het voor René Vervaeke
te veel. Samen met Marnic Veys

besloot hij een stapje terug te zet-
ten. 
“Onder impuls van enkelen van
ons werden de koppen bij elkaar
gestoken en werd een nieuwe
ploeg gecreëerd, die er voor zou
zorgen dat de cross te Otegem zou
blijven bestaan. Willy Ovaere werd
voorzitter, ik ondervoorzitter, Ben-
ny Lavaert en Bart Dewaele deel-

den het werk van de secretaris,
Frankie Herpol werd penning-
meester en verder werden werk-
groepen opgericht met elk een spe-
cifiek taak”, aldus Eddy Defoor.

MEDEWERKERS

Ondertussen werd Betafence
hoofdsponsor van de cross en
heeft het er mee voor gezorgd dat
de veldrit in Otegem niet meer
weg te denken is van de internatio-
nale kalender.
De cross groeide uit tot een evene-
ment met grote schermen langs
het parcours, een afterparty met
liveoptredens, een Gentlemen’s
cross en de wedstrijd voor de elite
dames. Sinds enkele jaren wordt
de veldrit rechtstreeks uitgezon-
den op Telenet Play Sports.
De cross mag de jongste jaren zo’n
9 à 10.000 toeschouwers verwelko-
men. Er zijn zo’n 600 mensen en
bedrijven die helpen het financieel
plaatje van 160.000 euro, rond te
krijgen. De dag van de wedstrijd
zijn er meer dan 220 medewerkers
en mensen van de hulpdiensten
aanwezig.

Het bestuur van Otegem Boven werd door het gemeentebestuur gehuldigd voor 50 jaar cross en het 70-jarig bestaan van de vereniging. (foto GJZ)

220 medewerkers zorgen 
voor goed verloop van cross
WIELERCLUB OTEGEM BOVEN BESTAAT 70 JAAR, HUN CYCLOCROSS 50 JAAR

OTEGEM Op de vooravond van de jubileumeditie van
de Cyclocross in Otegem werd feest gevierd. Ener-
zijds was er 50ste editie van de cross, maar ander-
zijds mag de organiserende wielerclub ‘Otegem Bo-
ven’ 70 kaarsjes uitblazen.

“Veldrit in Otegem 

is niet meer weg te 

denken van interna-

tionale kalender”

OTEGEM

50 jaar cyclocross in Otegem



Van der Poel recupereert met sterke solo in Otegem

Eén dag na het BK in Koksijde zijn de veldrijders opnieuw de wei ingedoken voor de cross in Otegem. Nederlands kampioen Van der 
Poel haalde het daarin met overmacht van Belgisch kampioen Wout van Aert. Toon Aerts finishte op een derde plaats. Het is de 24ste 
seizoenszege voor ‘VDP’, dat terwijl Van Aert op 8 stuks blijft steken.

Wout van Aert warmde nog wel op in zijn Belgische driekleur, maar moest de start nemen met zijn regenboogtrui. Tim Merlier was het beste 
weg en nam de rest op sleeptouw. Net bij het intrekken van de eerste grasstrook sloeg Eli Iserbyt onderuit en hield zo enkele renners op. Zijn 
teamgenoot Michael Vanthourenhout sprong over de balkjes en nam wat afstand van de rest. Tot Toon Aerts op en over de West-Vlaming ging. 
Mathieu van der Poel was dan al opgeklommen naar de derde plaats, gevolgd door onder meer Wietse Bosmans en Wout van Aert. Het tempo 
stokte daarna wat en zo trok een kopgroep van elf man sterk de tweede ronde in.

Dat was het sein voor Mathieu van der Poel om op het einde van die omloop fiks te gaan versnellen en zo de rest achter zich te laten. Toon 
Aerts probeerde nog wat weerwerk te bieden, maar zag de Nederlander stelselmatig verder weg rijden. Achter Aerts vormden Van Aert en 
Vanthourenhout een achtervolgend duo. De Europese kampioen bleef een moordend tempo ontwikkelen en zette bij het ingaan van de vierde 
ronde het drietal Van Aert, Aerts en Vanthourenhout reeds op een halve minuut. De koers was gereden en bij een eerste tempoversnelling van 
Van Aert moesten achtereenvolgens Vanthourenhout en Aerts lossen.

Kort voor het ingaan van de slotronde was er nog even opschudding toen de nadarafsluiting aan de aankomstzone door de felle wind werd 
weggeblazen. Van der Poel moest zijn beste stuurmanskunsten bovenhalen om de dranghekken te omzeilen, maar aan de koerssituatie veranderde 
niets meer. 

Voor Van Aert was het al de zestiende tweede stek van het seizoen. Voormalig Europees kampioen Toon Aerts mocht als derde mee het podium 
op. David van der Poel en Jens Adams vervolledigden de top vijf. Voor Mathieu van der Poel, begin komende maand topfavoriet op het WK in 
Valkenburg, was het al de 24e zege van het seizoen.

Het Laatste Nieuws - 15/01/2018
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Ook in Otegem staat er geen maat op Sanne Cant

Daags na haar negende opeenvolgende Belgische veldrittitel heeft Sanne Cant ook in Otegem de bloemen gepakt. In een loodzware 
wedstrijd door het gure weer liet Sanne Cant onder meer Christine Majerus en Ellen van Loy achter zich. Voor Cant is het al haar 
veertiende zege.

Het was Ellen Van Loy die de beste start nam met de Luxemburgse Christine Majerus en wereldkampioene Sanne Cant in haar wiel. Dit drietal 
sloeg al vrij snel een kloof op de rest van het deelnemersveld. Christine Majerus nam het commando vlug over, sloeg een kloof, maar op een 
vettige strook slaagde Sanne Cant erin haar wiel te pakken. Voor Ellen Van Loy ging het allemaal te snel. Nog voor halfcross sloeg Van Loy dan 
ook nog eens tegen de vlakte waardoor ze haar winstkansen helemaal door de neus geboord zag worden. Sanne Cant bleef fiks doorgeven en 
trok de slotronde in met een voorsprong van zowat 10 seconden op Christine Majerus.

De wereldkampioene kwam niet meer in de problemen en legde zo beslag op haar veertiende zege van het seizoen. Majerus consolideerde 
haar dichtste ereplaats en ook Ellen Van Loy stond de derde plaats niet meer af. Sanne Cant volgt zo de Luxemburgse Christine Majerus op als 
eindlaureate van de zesde editie van Weversmisdagcross.

“Het schoof hard en de wind en de regen maakte het heel lastig”, vertelde Sanne Cant na de wedstrijd. “Ik had al snel een gaatje en besloot niet 
langer te wachten. Het was zo zwaar en lastig dat het toch ieder voor zich was. Ik had duidelijk niet veel last van het BK van gisteren. Of ik nu 
in mijn beste vorm zit? Ik ben al heel goed, maar het kan nog altijd beter. Ik verwacht nog wat groeimarge na de recente stage. Ik heb nog wat 
marge richting WK.” 

Het Nieuwsblad - 15/01/2018
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Erelijst

1969 Albert Van Damme                                                    
1970 Eric De Vlaeminck
1971 Albert Van Damme
1972 Albert Van Damme
1973 Robert Vermeire
1974 Roger De Vlaeminck
1975 Andre Geirlandt
1976 Andre Geirlandt
1977 Leo Arnouds
1978 Leo Arnouds
1979 Afgelast (slechte weersomstandigheden)
1980 Johan Ghyllebert
1981 Rein Groenedaal
1982 Johan Ghyllebert
1983 Johan Ghyllebert
1984 Paul De Brauwer
1985 Paul Herijgers
1986 Rudy De Bie
1987 Danny De Bie
1988 Alex Moonen
1989 Paul De Brauwer
1990 Wim Lambrechts
1991 Johnny Blomme 
1992 Paul De Brauwer
1993 Alex Moonen
1994 Danny De Bie
1995 Peter Willemsens

1996 Paul Herijgers
1997 Marc Janssens
1998 Sven Nys
1999 Sven Nys
2000 Bart Wellens
2001 Erwin Vervecken
2002 Erwin Vervecken
2003 Bart Wellens
2004 Sven Vanthourenhout
2005 Sven Vanthourenhout
2006 Sven Vanthourenhout
2007 Sven Nys
2008 Sven Nys
2009 Niels Albert
2010 Klaas Vantornout
2011 Kevin Pauwels
2012 Kevin Pauwels
2013 Elite Heren: Klaas Vantornout
 Elite Dames: Marianne Vos
2014 Elite Heren: Wout Van Aert
 Elite Dames: Helen Wyman
2015 Elite Heren: Kevin Pauwels
 Elite Dames: Sanne Cant
2016 Elite Heren: Mathieu van der Poel
 Elite Dames: Jolien Verschueren
2017 Elite Heren: Mathieu van der Poel
 Elite Dames: Christine Majerus
2018 Elite Heren: Mathieu van der Poel
 Elite Dames: Sanne Cant
 



Pers en publiciteit

Met de medewerking van:

107 fm
www.radiomedia.be

1996 Paul Herijgers
1997 Marc Janssens
1998 Sven Nys
1999 Sven Nys
2000 Bart Wellens
2001 Erwin Vervecken
2002 Erwin Vervecken
2003 Bart Wellens
2004 Sven Vanthourenhout
2005 Sven Vanthourenhout
2006 Sven Vanthourenhout
2007 Sven Nys
2008 Sven Nys
2009 Niels Albert
2010 Klaas Vantornout
2011 Kevin Pauwels
2012 Kevin Pauwels
2013 Elite Heren: Klaas Vantornout
 Elite Dames: Marianne Vos
2014 Elite Heren: Wout Van Aert
 Elite Dames: Helen Wyman
2015 Elite Heren: Kevin Pauwels
 Elite Dames: Sanne Cant
2016 Elite Heren: Mathieu van der Poel
 Elite Dames: Jolien Verschueren
2017 Elite Heren: Mathieu van der Poel
 Elite Dames: Christine Majerus
2018 Elite Heren: Mathieu van der Poel
 Elite Dames: Sanne Cant
 

Voor de wedstrijd wordt steeds een persvoorstelling georganiseerd. Een maand voor de wedstrijd worden 
sponsors en persmedewerkers uitgenodigd op de voorbeschouwing van onze veldrit, met de bijhorende 
interesse van de verzamelde pers.
Tijdens de wedstrijd is de persbelangstelling enorm. Er wordt verslag uitgebracht van de wedstrijd in 
bijna elke krant, op regionale, nationale en internationale radio, televisiezenders en het internet.
Ook dit jaar wordt de Internationale Betafence Cyclocross rechtstreeks uitgezonden op Telenet Play 
Sports en Ziggo GO, voor u de ideale gelegenheid om uw bedrijf internationale publiciteit te bezorgen!

In de aanloop naar de wedstrijd zorgen wij, naast de banners met link op onze website, voor visibiliteit 
in het straatbeeld, in de geschreven pers en op radio en televisie. Voor, tijdens en na de wedstrijd 
worden onze sponsors gezien en gehoord dankzij de panelen , spandoeken, enz. langs het parcours en de 
speaker die de wedstrijd live becommentarieert.
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Bestuur



Parcours



Sponsors

Geachte Heer, Mevrouw,
Beste sponsor,

De 51e Internationale Betafence Cyclocross, op 14 januari 2019, wordt opnieuw een sportieve feestdag voor Otegem en omstreken. De unieke 
gelegenheid voor u om samen met uw zakenpartners ,vrienden en kennissen te genieten van een fantastische namiddag. Dit jaar kan u dus 
opnieuw kiezen uit de drie volgende VIP-formules:

VIP “Arrangement”: U kan gebruik maken van onze VIP-parking, wij ontvangen u in de VIP-ruimte waar u om 11.30u kan genieten van de 
receptie met champagne, oesterbar en exquise hapjes. Daarna wordt het hoofdgerecht, met aangepaste wijn, aan tafel bediend. Ten slotte kan u 
aanschuiven aan het dessertbuffet, een assortiment van trendy tumblertjes, vergezeld van koffie of thee met mignardises.
Na de lunch kunt u zich naar het parcours begeven om te genieten van het spektakel, u gebracht door de wereldtop van het veldrijden.
Vanaf 16u wordt u terug verwacht in de VIP-ruimte, waar u met champagne en tal van hapjes en drankjes kunt napraten over de voorbije 
namiddag. 

VIP “Genodigde”: U kan worden opgehaald door onze Cross-bus op één van de stopplaatsen of u maakt gebruik van onze VIP-parking met 
shuttlebus. Voor de wedstrijd kunt u vanaf 13.30u genieten van een heerlijk kopje koffie met gebak in de verwarmde VIP-tent.
Erna kunt u zich naar het parcours begeven om te genieten van het spektakel, u gebracht door de wereldtop van het veldrijden.
Vanaf 16u wordt u verwacht in de VIP-ruimte in OC De Spoele, waar u met champagne en tal van hapjes en drankjes kunt napraten over de 
voorbije namiddag. 

VIP “Otegem Cross”: U kan worden opgehaald door onze Cross-bus op één van de stopplaatsen of u maakt gebruik van onze VIP-parking met 
shuttlebus. Voor de wedstrijd kunt u vanaf 12u terecht in onze verwarmde VIP-tent voor frietjes of een braadworst met een frisse pint, frisdrank, 
wijn of koffie (u krijgt 10 drankjes en 3 snacks, bonnetjes zijn geldig in de tent en op het parcours). Vanaf 16u is er vrije toegang om, samen met 
uw collega’s, vrienden, enz..., na te genieten van de voorbije namiddag. En net als de voorbije jaren, volgt er s’ avonds nog een optreden van een 
special guest!

Wij hopen alvast u te ontmoeten op ons jaarlijks topevenement: de Internationale Betafence Cyclocross, op 14 januari 2019 in Otegem!

© Johan Tack



Hoofdsponsor Heren Elite

• Westrijd van de Elite Heren draagt de naam van de sponsor, bvb: Internationale ...naam van de sponsor... Cyclocross
• Huldiging van de Elite Heren op het podium
• Sponsorpakket in onderlinge overeenkomst te bepalen.

© Johan Tack



Hoofdsponsor Dames Elite €7500 

• Westrijd van de Elite Dames draagt de naam van de sponsor, bvb: Grote Prijs ...naam van de sponsor... 
• Huldiging van de Elite Dames op het podium

• Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
• Publiciteit langs parcours, gegarandeerd te zien in de rechtstreekse uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
• Verslag op verschillende radio- en tv-stations
•  Promotiecampagne op FOCUS-WTV met logovermelding
• FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is  
 opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV.

• Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 4, op de omloop: 150 m , vlaggen   
 of neusborden langsheen het parcours: 6 (dit alles door u aan te leveren)
• Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd

• Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
• Logovermelding op VIP-bandjes
• Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
• Logovermelding in publicitaire aankondigingen in Het Laatste Nieuws: regionaal en nationaal
• Logovermelding  op alle affiches (800), strooifolders (6000), inkomkaarten, briefpapier, VIP kaarten,…
• Logovermelding in publicitaire aankondiging in Krant van West-Vlaanderen /Het Wekelijks Nieuws
• Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

• Uitnodiging voor 6 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
• VIP-Pakket: Keuze uit VIP- “Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van
 5000 euro, VIP-parking kaarten volgens VIP-formule



Sponsor Gentlemen’s Cross €5000

• Westrijd van de Gentlemen draagt de naam van de sponsor, bvb: “naam van de sponsor” Gentlemen’s Cross
• Huldiging van de Gentlemen op het podium

• Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
• Publiciteit langs parcours, gegarandeerd te zien in de rechtstreekse uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
• Verslag op verschillende radio- en tv-stations
• Promotiecampagne op FOCUS-WTV met logovermelding
• FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is  
 opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

• Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 3, op de omloop: 150 m , vlaggen   
 of neusborden langsheen het parcours: 6 (dit alles door u aan te leveren)
• Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd

• Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
• Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
• Logovermelding in publicitaire aankondigingen in Het Laatste Nieuws: regionaal en nationaal
• Logovermelding  op alle affiches (800), strooifolders (6000), inkomkaarten, briefpapier, VIP kaarten,…
• Logovermelding in publicitaire aankondiging in Krant van West-Vlaanderen /Het Wekelijks Nieuws
• Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

• Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
• VIP-Pakket: Keuze uit VIP- “Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van
 3000 euro, VIP-parking kaarten volgens VIP-formule



Sponsor “Gold” €5000

Sponsor “Silver” €3000

• Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
• Publiciteit langs parcours, gegarandeerd te zien in de rechtstreekse uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
•  Verslag op verschillende radio- en tv-stations
•  FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op
 maandagavond en is opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•  Spandoeken /reclamepanelen langs het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 4, op de omloop: 50m,
 vlaggen of neusborden langsheen het parcours: 6 (dit alles door u aan te leveren)
•  Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
• Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
• Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
•  Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•  Uitnodiging voor 6 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
• VIP-Pakket: VIP-“Arrangement” voor 30 personen, met gepersonaliseerde tafels voor uw bedrijf en bijhorende VIP-parking kaarten 

• Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
• Publiciteit langs parcours, gegarandeerd te zien in de rechtstreekse uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
•  Verslag op verschillende radio- en tv-stations
•  FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op
 maandagavond en is opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•  Spandoeken /reclamepanelen langs het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 4, op de omloop: 50m,
 vlaggen of neusborden langsheen het parcours: 6 (dit alles door u aan te leveren)
•  Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
• Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
• Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
•  Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•  Uitnodiging voor 6 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
• VIP-Pakket: VIP-“Arrangement” voor 15 personen, met gepersonaliseerde tafel voor uw bedrijf en bijhorende VIP-parking kaarten 



Sponsor “VIP” €2500

Sponsor “Parcours” €2500

• Rechtstreekse uitzending van de wedstrijd op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
• Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
• Verslag op verschillende radio- en tv-stations
• Promotiecampagne op FOCUS-WTV met logovermelding
• FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is  
 opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

• Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 2, op de omloop: 50 m , vlaggen   
 of neusborden langsheen het parcours: 3 (dit alles door u aan te leveren)
• Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
• Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
• Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
• Logovermelding in publicitaire aankondigingen in Het Laatste Nieuws: regionaal en nationaal
• Logovermelding  op alle affiches (800), strooifolders (6000), inkomkaarten, briefpapier, VIP kaarten,…
• Logovermelding in publicitaire aankondiging in Krant van West-Vlaanderen /Het Wekelijks Nieuws
• Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

• Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
• VIP-Pakket: Keuze uit VIP-“Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van
 2000 euro, VIP-parking kaarten volgens VIP-formule

• Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
• Publiciteit langs parcours, gegarandeerd te zien in de rechtstreekse uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
•  Verslag op verschillende radio- en tv-stations
•  FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op
 maandagavond en is opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•  Spandoeken /reclamepanelen langs het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 4, op de omloop: 50m,
 vlaggen of neusborden langsheen het parcours: 6 (dit alles door u aan te leveren)
•  Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
• Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
• Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
•  Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•  Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
• VIP-Pakket: Keuze uit VIP-“Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van
 1000 euro, VIP-parking kaarten volgens VIP-formule



Sponsor €1500

Sponsor €750

•  Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
•  Publiciteit langs parcours, gegarandeerd te zien in de uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
•  Verslag op verschillende radio- en tv-stations
•  FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op
 maandagavond en is opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•  Spandoeken /reclamepanelen langs het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 2, op de omloop: 25m,
 vlaggen of neusborden langsheen het parcours: 3 (dit alles door u aan te leveren)
•  Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
•  Logovermelding in pers- en VIP-ruimte
•  Logovermelding op het podium en publiciteitsbanners
•  Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

•  Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
•  VIP-Pakket: Keuze uit VIP- “Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van
 1000 euro, VIP-parking kaarten volgens VIP-formule

• Rechtstreekse uitzending van de wedstrijd op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
• Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
• Verslag op verschillende radio- en tv-stations
• FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is  
 opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV

•  Logovermelding  op alle affiches (800) en strooifolders (6000)
• Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 1, op de omloop: 10 m , vlaggen   
 of neusborden langsheen het parcours: 1 (dit alles door u aan te leveren)
• Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
• Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website

• Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
• VIP-Pakket
 o Keuze uit VIP- “Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van 500 euro.
 o 2 VIP-parking kaarten volgens VIP-formule



Sponsor €500

Sponsor €250

Sponsor €100

• Rechtstreekse uitzending van de wedstrijd op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
• Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
• Verslag op verschillende radio- en tv-stations
• FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is  
 opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV
•  Logovermelding  op alle affiches (800) en strooifolders (6000)
• Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 1, op de omloop: 10 m , vlaggen   
 of neusborden langsheen het parcours: 1 (dit alles door u aan te leveren)
• Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
• Banner op onze website (www.cyclocrossotegem.be), met link naar eigen website
• Uitnodiging voor 2 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
• VIP-Pakket: Keuze uit VIP- “Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van 250 euro, 1 VIP- 
 parking kaart volgens VIP-formule

• Rechtstreekse uitzending van de wedstrijd op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
• Verslag op verschillende radio- en tv-stations
• FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is  
 opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV
• Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: op de omloop: 2m
• 6 inkomkaarten voor de wedstrijd.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
Andere sponsorvoorstellen, extra televisiereclame of combinaties van formules en/of pakketten zijn altijd bespreekbaar.

Voor contact en info: Defoor Eddy - 0476/ 56 64 99 - info@delies.be

• Rechtstreekse uitzending van de wedstrijd op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo GO
• Verslag op verschillende radio- en tv-stations
• FOCUS-WTV besteedt een volledige Sport West Extra uitzending aan onze cross. Deze wordt uitgezonden op maandagavond en is  
 opnieuw te bekijken op de website van FOCUS-WTV
• Spandoeken /reclamepanelen langsheen het parcours: op de omloop: 5 m
• Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
• Naam vermeld op onze website (www.cyclocrossotegem.be)
• VIP-Pakket: Keuze uit VIP- “Arrangement”, VIP-”Genodigde” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van 150 euro, 1 VIP- 
 parking kaart volgens VIP-formule



VIP-pakketten

VIP-rekenmodule

VIP-”Arrangement”: €150 per persoon 

• 1 VIP-parking kaart “Gold” per 4 personen
• Toegang op het parcours vanaf 11u
• Verzorgde programmabrochure
• Toegang tot VIP-Diner vanaf 11u30 
 o Receptie met champagne, oesterbar en een tiental   
    exquise hapjes
 o Hoofdgerecht: filet pur van kalfsvlees uit de Limousin
    met bijpassende wijnen, frisdranken en waters
 o Dessertbuffet met assortiment van trendy tumblertjes
 o Koffie of thee met mignardises
• vanaf 16u: VIP after–cross 
 o Champagne, wijnen, Jupiler, Leffe, frisdranken
 o Koude en warme hapjes

VIP-”Arrangement” tafel: €1200    

• Gereserveerde tafel voor 8 personen VIP-arrangement
• Tafel reservatie aangepast met uw bedrijfslogo

      Bedrag VIP-pakket:                     €

    x  VIP-”Otegem Cross”   60€ =                     €
    x  VIP-”Genodigde”  75€ =                      €
    x  VIP-”Arrangement”  150€ =                     €
    x  Tafel VIP-”Arrangement” 1200€ =                     €
              -                          
     
      VIP-supplement:                     €

Belangrijk: aantal VIP’s en bedrag VIP-supplement overschrijven op de bestelbon!

VIP-”Genodigde”: €75 per persoon

• 1 VIP-parking kaart “Silver” per 4 personen
• Toegang op het parcours vanaf 11u
• Verzorgde programmabrochure
• vanaf 13u30: koffie met gebak in de verwarde VIP-tent
• vanaf 16u: VIP after–cross 
 o Champagne, wijnen, Jupiler, Leffe, frisdranken
 o Koude en warme hapjes

VIP-”Otegem Cross”: €60 per persoon

• 1 VIP-parking kaart “Silver” per 4 personen
• Toegang op het parcours vanaf 11u
• Verzorgde programmabrochure
• Toegang tot verwarmde* VIP-tent vanaf 12u 
 o 3 bonnetjes voor frietjes en braadworst 
 o 10 consumpties: Jupiler, frisdrank, wijn of koffie
• Na de wedstrijden: optreden in de tent van special guest



Bestelbon

Hierbij bevestig ik de sponsoring van de Internationale Betafence Cyclocross op 14 januari 2019:

q Sponsor “Gold”   5000€   q Sponsor  750€
q Sponsor “Silver”  3000€   q Sponsor   500€
q Sponsor “Parcours”  2500€   q Sponsor   250€
q Sponsor “VIP”   2500€   q Sponsor   100€
q Sponsor    1500€   q Sponsor                 €

   x VIP-”Genodigde” 
   x VIP-”Otegem Cross”
   x VIP-”Arrangement”
   x Tafel VIP-”Arrangement”  
       VIP-supplement:                       €

       Totaal sponsoring:                      €

U ontvangt een factuur ten bedrage van het aangekruiste bedrag (alle bedragen zijn exclusief 21% BTW). Gelieve hieronder 
uw facturatiegegevens in te vullen. Wij danken u alvast voor de steun en medewerking!

Indien u vragen heeft of u iets wenst te bespreken, gelieve contact op te nemen met sponsorverantwoordelijke Eddy Defoor 
op het nummer 0476/56 64 99 of via info@delies.be.

Datum:       BTW-nr:                              
Bedrijf:               
Opdrachtgever:              
Straat:         Nummer:     
Gemeente:         Postcode:     
Telefoon:         Fax:      
Email:         

Handtekening en stempel van het bedrijf:    

         U kan deze bestelbon ook faxen naar
         het nummer 056/77 47 63.

         Alvast bedankt!



Wielerclub Otegem Boven
bedankt al zijn sponsors en medewerkers!

www.cyclocrossotegem.be
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