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Voorwoord
Geachte sponsors, wielerliefhebbers
Zoals we vorig jaar in ons voorwoord reeds vreesden hebben de uitgevaardigde corona maatregelen geleid tot het
annuleren van onze editie op 11 januari 2021 .
Immers Otegem Cross ,die synoniem staat voor volkse leute en ambiance, laten doorgaan zonder publiek was niet aan
de orde.
Gezien er ook geen VIP formules mogelijk waren konden we onze sponsors ook geen return bieden. Onze talrijke
sponsors liggen ons daarvoor te nauw aan het hart .
De veiligheid van de talrijke medewerkers kon ook niet verzekerd worden. We wilden het niet gedroomd hebben dat er
medewerkers besmet werden terwijl ze aan het parcours werkten.
Indien we ,ondanks alles ,toch de cross lieten doorgaan waren we op voorhand zeker dat we er financieel gingen aan
toesteken. Dergelijk financieel avontuur wilden we dan ook niet doen.
We danken dan ook de bestuurlijke overheden, de sponsors, de mensen van Otegem en omstreken die zeer begripvol
hebben gereageerd op deze beslissing.
Maar laten we naar de toekomst kijken.
De administratieve formaliteiten naar de UCI toe zijn reeds vervuld en de 53ste editie van Otegem Cross gaat door op
maandag 10 JANUARI 2022. Wederom de dag na de Belgische kampioenschappen.
Na een sabbatjaar is Koninklijke Wielerclub Otegem Boven er meer dan klaar voor om er opnieuw een spetterende
editie van te maken. De Covid maatregelen gaan de goede richting uit en we verwachten dan ook dat er geen
beperkingen meer zullen zijn.
De gemeente Zwevegem staat achter onze organisatie wat altijd leuk is om te weten.
Meer dan ooit gaan we onze trouwe Sponsors en onze medewerkers nodig hebben om er een spetterende editie van te
maken. We hanteren dan ook dezelfde prijzen als de vorige jaren.
We kijken al uit naar de talrijke opkomst van het publiek die van Otegem een bruisende sfeervolle gemeente zal maken.
Het spreekt vanzelf dat we er alles zullen aan doen om de toppers terug naar Otegem te halen.
Dus beste crossvrienden noteer alvast in jullie agenda 10 JANUARI 2022, allen naar OTEGEM.

Namens het bestuur van Koninklijke Wielerclub Otegem Boven,
Benny Lavaert
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VAN DER POEL: “BIJ ONS IS GEEN FEESTJE GEVIERD NA DE TITEL”
Wielerflits 13/01/2020

Mathieu van der Poel bleef in de veldrit van Otegem rustig wachten op zijn kans om de concurrentie op achterstand te zetten. Bijna
halverwege deed de wereldkampioen dat. Het betekende zijn vijfde zege op rij in Otegem. “Ik vind dit altijd een super leuke cross.
Het begin is een speeltuin, heel glad en technisch”, reageert Van der Poel na afloop.
De cross in Otegem kwam langzaam op gang . Van der Poel besloot niet om vanaf de eerste minuut aan te zetten . “We reden
afwachtend en alles bleef lang samen ”, blikt de wereldkampioen en regerend Nederlands en Europees kampioen terug. “Het was
wachten op het goede moment om door te trekken. Ik probeerde snel een groot verschil uit te bouwen en focuste mij toen om geen
fouten meer te maken.”
Voor de jongste Van der Poel-telg was het daags na zijn NK-titel geen strijd tegen de kater, wat wel het geval was voor Belgisch
kampioen Laurens Sweeck. “Bij ons is het iets minder gegaan dan in Belgi ë ”, lacht Van der Poel. “Ik ben blij met de titel, maar bij
ons is geen feestje gevierd. We hebben wat gegeten met vrienden. Het was een gezellige en ontspannen avond. Ik heb niet speciaal
iets gedaan en lag vroeger dan anders op bed.”
Wat de planning betreft: maandagavond vertrekt Van der Poel met zijn ploeg Alpecin-Fenix op trainingskamp naar Spanje. Hij mist
daardoor de Wereldbeker van Nommay. Na terugkomst rijdt de wereldkampioen nog Zonnebeke en Hoogerheide , in aanloop naar
het WK veldrijden.

ALICIA FRANCK HEEFT DE CYCLOCROSS IN OTEGEM GEWONNEN
Veldritkrant 13/01/2020

Alicia Franck heeft een solo vanaf de tweede ronde in de cyclocross van Otegem weten af te werken met de zege als
beloning. Ellen Van Loy won het spurtje voor de tweede plaats en de jonge Britse Anna Kay vervolledigde het podium als
derde.
De kersverse Franse kampioene Marion Norbert Riberolle startte goed in Otegem maar het was de Luxemburgse
kampioene Christine Majerus die als eerste het veld wist in te duiken. De jonge Britse Anna Kay had er duidelijk zin in en
nam de kop. Door over de balkjes te springen pakte ze enkele meters op de rest en ze reed ook als enige door de lastige
modderstrook in de eerste ronde. In de volgende ronde kregen we een trio vooraan, met Majerus, Kay en haar
teamgenote Alicia Franck van het team Experza-Footlogix, dat duidelijk de wedstrijd in handen aan het nemen was. Ellen
Van Loy leidde het groepje met achtervolgsters. Op de kop was het deze keer Franck die de modderstrook als de betere
doorploegde en een kloofje nam. Op het asfalt richting ronde drie troepte het achter haar wat samen. Wat volgde was
een solo van Alicia Franck tot aan de meet en haar teamgenotes, die het ploegenspel speelden. Daar had het team
Experza-Footlogix een overwicht voor met Anna Kay, Manon Bakker en Marion Norbert Riberolle tegenover Christine
Majerus, Ellen Van Loy en Aniek van Alphen, die elk van een ander team zijn. De leidster in de wedstrijd had op drie
ronden van het einde een min of meer comfortabele voorsprong van een halve minuut, voldoende om haar eerste
overwinning in Belgi ë te pakken bij elite dames.
Drie rensters zonderden zich nog af in de strijd voor de overige podiumplaatsen en vochten het uit in de spurt. Daarin
was Ellen Van Loy sneller dan Anna Kay en Christine Majerus.
"Ik had het niet verwacht bij de start. De ontlading is echt enorm.", reageerde Alicia na de wedstrijd tegenover Play
Sports. Toen ze ineens alleen op kop aan het rijden was, dacht ze "Oei, waar ben ik nu aan begonnen. Het gat werd
groter en ik ben blij dat ik het heb kunnen houden." Het vertrouwen en de conditie is er bij de Oostvlaamse, die de
nodige pech kende de voorbije jaren. "Het doet heel veel deugd. Ook als je ziet dat hard blijven werken loont. Ik hoop dat
de tijd van tegenslag voorbij is.", aldus een gelukkige en hoopvolle Alicia Franck

Erelijst

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Albert Van Damme
Eric De Vlaeminck
Albert Van Damme
Albert Van Damme
Robert Vermeire
Roger De Vlaeminck
Andre Geirlandt
Andre Geirlandt
Leo Arnouds
Leo Arnouds
Afgelast (slecht weersomstandigheden)
Johan Ghyllebert
Rein Groenedaal
Johan Ghyllebert
Johan Ghyllebert
Paul De Brauwer
Paul Herijgers
Rudy De Bie
Danny De Bie
Alex Moonen
Paul De Brauwer
Wim Lambrechts
Johnny Blomme
Paul De Brauwer
Alex Moonen
Danny De Bie
Peter Willemsens
Paul Herijgers
Marc Janssens
Sven Nys
Sven Nys
Bart Wellens
Erwin Vervecken
Erwin Vervecken
Bart Wellens
Sven Vanthourenhout
Sven Vanthourenhout
Sven Vanthourenhout
Sven Nys
Sven Nys
Niels Albert
Klaas Vantornout

2011
2012
2013

Kevin Pauwels
Kevin Pauwels
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
2019 Elite Heren: Mathieu Van Der Poel
Elite Dames: Denise Betsema
2020 Elite Heren: Mathieu Van Der Poel
Elite Dames: Alicia Franck
2021 Afgelast (Covid-19)

Pers en publiciteit
Ongeveer een maand voor de cross organiseren we traditiegetrouw een persconferentie.
Hierop zijn aanwezig onze grote sponsors en natuurlijk ook de pers.
In die persconferentie geven we een voorbeschouwing op onze cyclocross .
Het parcours wordt toegelicht, de voornaamste deelnemers worden meegedeeld , de sponsors worden constant afgebeeld op
twee ledschermen etc….
We houden er ook aan om elk jaar enkele actieve wielrenners naar Otegem te lokken .
Bij de mannen waren dit Tim Merlier en Nicolas Cleppe.
Bij de dames konden we volgende rensters strikken : Jolien Verschueren, Joyce Vanderbeken, Marion Norbert-Riberolle en Alicia
Franck.
© Roland Desmet / Rodeden
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Later op het seizoen werd Marion Norbert-Riberolle wereldkampioen bij de dames U23, Alicia Franck zegevierde dan weer op
Otegem Cross.
Hieronder een impressie
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Op de dag van de cross slagen we er telkenmale in om de
persconferentie van de kersverse Belgische kampioen te laten
plaatsvinden in Otegem.
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Otegem lokt .
Dit jaar was Laurens Sweeck de gelukkige.
We konden Laurens strikken voor een foto met een afvaardiging van
onze hoofdsponsor Betafence

Met de medewerking van:

107 fm
www.radiomedia.be

Parcours

Sponsors
Geachte Heer, Mevrouw,
Beste sponsor,

De 5 3 e Internationale Betafence Cyclocross , op 1 0 januari 202 2 , 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 “Gold ”: 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 “Silver”: 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- ruimte .
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!
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Wij hopen alvast u te ontmoeten op ons jaarlijks topevenement: de Internationale Betafence Cyclocross, op 1 1 januari 202 1 in Otegem!

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.

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

•
•

Opname van logovermelding op alle communicatie (affiches, leaflets, website ...) en in de volledige mediacampagne (inclusief
tv en radio) over het betreffende evenement.

•
•

Uitnodiging voor 6 personen tot de persvoorstelling van de wedstrijd met aansluitend een hapje en drankje
VIP-Pakket: Keuze uit VIP- “ Gold ”, VIP-” Silver ” 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

•
•

Opname van logovermelding op alle communicatie (affiches, leaflets, website ...) en in de volledige mediacampagne (inclusief
tv en radio) over het betreffende evenement.

•
•

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

Sponsor “ Derailleur ” € 5000
•
•
•
•

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-“ Gold ” voor 30 personen, met gepersonaliseerde tafels voor uw bedrijf en bijhorende VIP-parking kaarten

Sponsor “ Guidon ” € 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-“ Gold ” voor 15 personen, met gepersonaliseerde tafel voor uw bedrijf en bijhorende VIP-parking kaarten

Sponsor “ Soupappe ” € 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
Opname van logovermelding op alle communicatie (affiches, leaflets, website ...) en in de volledige mediacampagne (inclusief
tv en radio) over het betreffende evenement.

•
•

•
•

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

Sponsor “ Bocht ” € 2500
•
•
•
•

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-“ Gold ”, VIP-” Silver ” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van 1000 euro,
VIP-parking kaarten volgens VIP-formule

Sponsor € 1500
•
•
•
•

Publiciteit op reuze LED-schermen langs het parcours en in de VIP-ruimte
Publiciteit langs het parcours, gegarandeerd te zien in de uitzending op TELENET Play Sports en het Nederlandse Ziggo Sports
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: in de vertrek- en aankomstzone: 2, op de omloop: 25 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
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-“ Gold ”, VIP-” Silver ” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van 1 000
euro, VIP-parking kaarten volgens VIP-formule

Sponsor € 750
•
•
•
•

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

•

Spandoeken /reclamepanelen langs het parcours: in de vertrek- en aankomstzone: 1, op de omloop: 10m,
vlaggen of neusborden langsheen het parcours: 1 (dit alles door u aan te leveren)
Gesproken publiciteit door onze speaker tijdens de wedstrijd
Logovermelding op alle affiches en strooifolders
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-“ Gold ”, VIP-” Silver ” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van 500 euro
* 2 VIP-parking kaarten volgens VIP-formule

Sponsor € 500
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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- “ Gold ”, VIP-” Silver ” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van 250 euro, 1 VIP- parking
kaart volgens VIP-formu l e

Sponsor € 250
•
•
•
•
•
•
•

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- “ Gold ”, VIP-” Silver ” en/of VIP-”Otegem Cross” kaarten ter waarde van 150 euro, 1 VIP- parking
kaart volgens VIP-formule

Sponsor € 100
•
•
•
•
•

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: Benny Lavaert - 0494/16 03 27 - info@cyclocrossotegem.be

VIP-pakketten
VIP-” Gold ”: € 150 per persoon

VIP-” Silver ”: € 75 per persoon

•
•
•
•

•
•
•
•
•

◼︎

1 VIP-parking kaart “Gold” per 4 personen
Toegang op het parcours vanaf 11u
V e rzorgde programmabrochure
Toegang tot VIP-Diner vanaf 11u30
* Gebak in vip-ruimte
* Receptie met champagne, diverse hapjes, walking
diner voorgerechtjes
* Hoofdgerecht : Chateaubriand me t sjalottenjus en
savooistampotje met bijpassende wijnen
* Dessertbuffet met 15 keuze desserten of/en
Brie-camenbert-bleu met notenbrood - druiven
* Kof ﬁe of thee met mignardises
vanaf 16u kunnen jullie vanzelfsprekend genieten van
het VIP Silver arrangement

vanaf 16u: VIP after–cross
* Gratis drank
* Warm buffet met stoofvlees en frietjes,
huisbereide vislasagne, hutsepot met worst,
macaroni kaas en ham, thaise curry met kip en
basmatirijst

VIP-”Otegem Cross”: € 60 per persoon

VIP-” Gold ” tafel: € 1200

•
•
•
•

•
•

•

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

1 VIP-parking kaart “Silver” per 4 personen
Toegang op het parcours vanaf 11u
Verzorgde programmabrochure
vanaf 13u30: kofﬁe met gebak in VIP ruimte

1 VIP-parking kaart “Silver” per 4 personen
Verzorgde
Toegang opprogrammabrochure
het parcours vanaf 11u
Toegang tot 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

De VIP Gold en VIP Silver menu' s worden u aangeboden door onze nieuwe Cateraar ' TAVERLANI Catering' uit Hertsberge

Bestelbon
Hierbij bevestig ik de sponsoring van de Internationale Betafence Cyclocross op 10 januari 2022:
q
q
q
q
q

Sponsor “ Derailleur ”
Sponsor “ Guidon ”
Sponsor “ S ou pappe ”
Sponsor “ Bocht ”
Sponsor
x
x
x
x
_____x
______x

5000 €
3000 €
2500 €
2500 €
1500 €

q
q
q
q
q

VIP-”Otegem Cross”
VIP-” Silver ”
VIP-” Gold ”
Tafel VIP-” Gold ”
:Ontvangen kaarten
:Ontvangen spandoeken

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

750 €
500 €
250 €
100 €
€

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
Benny Lavaert op het nummer: 0494/16 03 27
BTW-nr:

Datum:
Bedrijf:
Opdrachtgever:
Straat:
Gemeente:
Telefoon:
Email:

Nummer:
Postcode:
Fax:
Factuur:

❑ per post
❑ E-mail

Spandoeken uiterst leveren tegen vrijdag 7 januari 202 2
Handtekening en stempel van het bedrijf:

Aangebracht door : __________________

U kan deze bestelbon ook e-mailen
naar info@cyclocrossotegem.be.
Alvast bedankt!

Wielerclub Otegem Boven
bedankt al zijn sponsors en medewerkers!

www.cyclocrossotegem.be
Maatschappelijke zetel: Blauwvoetstraat 37 • 8553 Otegem-Zwevegem • BTW BE 0429 771 960 • WBVnr: 8000455 • Bank : BE96 1431 0758 2805

