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Beste wielervrienden,

Koers is en blijft echt een traditie 
en passie in Vlaanderen. In 
Ingooigem bouwt het bestuur van 
Yvegem Sportief jaar na jaar het 
wielerevenement in de streek 
verder uit, dit in samenwerking met 
vele sponsors.

Ook wij ontsnappen niet aan het veranderend 
wielerlandschap. Het zal je misschien opgevallen 
zijn op de kaft van onze brochure, vanaf 2019  is 
het niet meer de Napoleon Games cup maar de 
nieuwe Bingoal Cylcling Cup. Het is hetzelfde 
team onder leiding van Nick Nuyens en Jeroen 
Lerouge waar we mee samenwerken, enkel met 
een nieuwe hoofdsponsor. Ook nieuw dit jaar is dat 
het regelmatigheidscriterium waar we deel van 
uitmaken nu rechtstreeks op Sporza zal te zien 
zijn. Terug een mooi uitstalraam voor onze talrijke 
sponsors om op de nationale TV in beeld te komen. 

Halle-Ingooigem zal in 2019 opnieuw op 
woensdag gereden worden. Onze wedstrijd voor 
eliterenners met contract UCI 1.1 is en blijft 
een belangrijke wedstrijd op de wielerkalender. 
Halle-Ingooigem is nog steeds de ultieme en 
laatste voorbereidingswedstrijd op de nationale 
kampioenschappen de zondag nadien.  
Ieder jaar mogen we verscheidene toppers 
verwelkomen. Iedere wielrenner wil graag 
Halle-Ingooigem op zijn palmares schrijven. De 
duizenden genodigden en toeschouwers genieten 
van een spannende wedstrijd op het scherp van 
de snee. Een topprestatie in Halle-Ingooigem 
is meestal een voorbode om de zondag erna in 
het nationaal kampioenschap van zich te doen 
spreken. Niet enkel internationaal wordt er 
uitgekeken naar onze wedstrijd, we mogen ook 
vele Belgische toppers aan de start ontvangen. 
In 2018 startten de ‘Quick Step’ploeg met een 
zeer sterk team. Ook andere ploegen zien de 
belangrijkheid in van onze wedstrijd wat steeds 
een mooi deelnemersveld oplevert. Mede door het  
rechtstreeks uitzenden op tv wint onze wedstrijd 
niet enkel aan naambekendheid maar wil iedere 
deelnemer zich in de kijker rijden. 

Maar… geen koers en grote namen zonder 
inbreng van sponsors. Yvegem Sportief biedt de 
mogelijkheid om te participeren aan dit uniek 
wielermoment. We hebben voor onze sponsors, 
klein en groot, een afwisselend VIP-programma 
samengesteld waarin elk zijn gading vindt. 
Vanop de eerste rij kunnen jullie samen met 
jullie zakenpartners op woensdag 26 juni 2019 
de cocktail van wielrennen, culinair genieten, 
spanning en animatie delen. Op een interessante 
locatie langs het plaatselijk parcours (o.a. 
Tiegemberg) of rond de aankomstzone zullen 
we jullie maar al te graag verwelkomen en laten 
genieten. Enkele VIP-formules worden jullie 
toegelicht via deze brochure of door één van onze 
bestuursleden.
We kijken er naar uit jullie te mogen begroeten op 
dit uniek wielerevenement van de streek.
 
Marc Steeland,
Voorzitter Kon. Wielerclub Yvegem Sportief.

WOORD VAN DE VOORZITTER

GOUD 10   E 2500

• 11u30 uitgebreide receptie aan de aankomst
• Walking dinner of VIP lunch + namiddag free drink
• Receptie om 18u
• Publiciteit 1/1 blz. in kleur + website + boarding*
• 3 weken LED reclame lang invalswegen
• LED reclame in tent

OPTIE
Identiek als hierboven maar met persoonlijk VIP-busje
met chauffeur, pakket voor 8 personen + ontbijt om 8 uur inb. 
+ meemaken van de start in Halle + VIP lunch aan de aankomst

BRONS 1  E 90

• Start vanaf 15u free drinks aan de aankomst
• Receptie om 18u
• Extra kaart e 50
• Publiciteit 1/4 blz. zw/w

PORSELEIN  2  E 170

• Start vanaf 15u free drinks aan de aankomst
• Receptie om 18u
• Extra kaart e 50
• Publiciteit 1/2 blz. zw/w

KRISTAL  2  E 350

• VIPlunch vanaf 12u aan de aankomst
• Receptie om 18u
• Publiciteit 1/1 blz. z/w
• Extra kaart e 150

ZILVER  4  E 750

• 11u30 receptie aan de aankomst
• Walking Dinner + namiddag free drink
• Receptie om 18u
• Optie met ontbijt om 8u aan de aankomst 
 inclusief bustrip naar de startplaats te Halle 
 en lunch in het VIPdorp

• Publiciteit 1/1 blz. in kleur + website + boarding*

DIAMANT 12  E 3000

• Idem GOUD maar voor 12 personen
• Bijkomende publiciteit via spandoeken langs parcours
• 1 spandoek in het VIPdorp (afgeven ten laatste op 16/6)

• Optie persoonlijk VIP-busje met 8 personen met ontbijt
 om 8 uur + meemaken van start in Halle + 
 4 bijkomende kaarten VIP-Lunch

BRILJANT   VANAF  E 4000 & +

Uw persoonlijk pakket wordt in samenspraak met
uw contactpersoon van Yvegem sportief uitgewerkt.

     CULINAIR   E 300 p./p.

• Diner vanaf 12 uur langs het parcours op de flanken van
 Tiegemberg in Restaurant Moreelsgoed in Tiegem 
• Na het diner naar aankomst for free drinks en   
 receptie om 18 uur inbegrepen
• Geen publiciteit in dit pakket.

* Publiciteitsborden te verkrijgen: e 140 per bord.
   Grootte: 3 meter lengte x 1 meter hoogte

vzw Koninklijke Wielerclub Yvegem Sportief biedt 
u de mogelijkheid om als VIP de wielerwedstrijd 
Halle-Ingooigem, exclusief mee te maken, zowel 
voor als achter de schermen. Een bijzonder 
aantrekkelijk, sportief en gevarieerd programma 
werd speciaal voor u en eventueel uw gasten 
uitgewerkt.
 

• Samenkomst in het VIP-dorp aan de aankomstlijn 
om 8 uur waar u een lekker en uitgebreid 
ONTBIJT wordt geserveerd.

 

• Daarna vertrekken we vanuit Ingooigem met 
luxecar naar de startplaats te Halle. Aansluitend 
toegang tot het rennerspark, inschrijvingen en 
STARTceremonie om 12u45.

• Onmiddellijk na de start rijden we richting 
Tiegem. Op de flanken van de Tiegemberg 
wacht omstreeks 14 uur in een gezellige bistro 
een sprankelend aperitief en een verkwikkende 
warme LUNCH.

• Tijdens de lunch komen de renners meerdere 
keren zwoegend en zwetend voorbij tijdens het 
beklimmen van Tiegemberg. Omstreeks 16 uur 
brengt de bus u naar de AANKOMST in Ingooigem 
waar u de apotheose van Halle-Ingooigem mee 
kan maken vanaf de eerste rij.

• Om 18u00 wordt u RECEPTIE aangeboden met 
rijk aanbod aan dorstlessers en hartige hapjes.

Dit programma bieden we u all-in aan voor de prijs 
van 145 euro excl. BTW p./p. (met factuur). Niet 
te missen. Een uitstekende gelegenheid om een 
dag lang te genieten samen met uw zakelijke en 
commerciële relaties.

Contact e-mail: info@halle-ingooigem.be
Contactpersoon: 

Dominique Verleyen,
0473 762 357
dominique.verleyen@skynet.be

Rekeningnr. : IBAN BE54 7380 1373 3097
       of BE40 8804 3499 8163
 

P.S.: Er is geen publiciteit voorzien in dit pakket.

EEN DAGJE YVEGEM KOERSE
als VIP op woensdag 26 juni

SPONSORPAKKETTEN


