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In een organisatie van de Koninklijke wielrijdersbond Flandria Lichtervelde
in samenwerking met de gemeentes Middelkerke en Lichtervelde.
De Omloop van het Houtland

… u komt toch ook op woensdag 23 september 2020?

Wielrennen is een feest. Sinds enkele jaren is de Omloop van het Houtland, een organisatie van de Koninklijke wielrijdersbond Flandria,
uitgegroeid tot de meest prestigieuze internationale wielerwedstrijd uit de wijde regio midden-West-Vlaanderen. Dat vertaalt zich telkens
weer in een mooi deelnemersveld, een massa toeschouwers en aardig wat mediabelangstelling – met live stream en een ruime tvsamenvatting op Sporza en Focus-WTV er bovenop.
De Omloop van het Houtland…
is opgenomen in de Europe Tour van de UCI en staat gecatalogeerd als 1.1 – een ‘kwaliteitslabel’ dat pakweg ook Nokere Koers, Dwars door
West-Vlaanderen, Halle-Ingooigem krijgen opgekleefd. Kortom, deze wedstrijd vertoeft in groot gezelschap! Naast alle bekende continentale
ploegen verschijnen dan ook telkens aardig wat World Tourploegen aan de start.
De Omloop van het Houtland…
met start op de Zeedijk van Middelkerke en aankomst in Lichtervelde, heeft een traditie die teruggaat tot 1945. Bekende namen op de
erelijst zijn o.a. Gilbert Desmet, Herman Vanspringel, Patrick Sercu, Roger De Vlaeminck, Walter en Willy Planckaert, Johan Museeuw, Hendrik
Redant, Etienne De Wilde, Steven de Jongh, Stefan Van Dijk, Guillaume Van Keirsbulck, Marcel Kittel, Jelle Wallays en Jens Debusschere.
De Omloop van het Houtland…
biedt een totaalspektakel dat geen minuut verveelt. Na de startceremonie, op de Zeedijk te Middelkerke, worden de eliterenners de weg
opgestuurd. Ze maken een grote lus van aan de kust door het houtland naar Lichtervelde. Alles is te zien via live stream. De boeiende finale
met 8 plaatselijke ronden kunnen we meevolgen op een groot scherm aan de aankomstzone.
De Omloop van het Houtland…
is een prestigieuze wielerhappening, telkens op de vierde woensdag van september, in de gezellige sfeer van de Middelkerkse dijk naar het
Lichterveldse marktplein, met unieke laatste rechte lijn en VIP-dorp in de aankomstzone. Een prachtig decor om ook uw bedrijf volop in de
schijnwerpers te plaatsen. Een feestelijke en sportieve hoogdag... U komt toch ook?
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Uw zakenrelaties optimaliseren tijdens de Omloop van het Houtland
in en om Lichtervelde op woensdag 23 september 2020

Maak van deze internationale wielerwedstrijd (Europe Tour cat. 1.1) uw feest! Beleef samen met uw zakenrelaties de perfecte mix
van topsport, ambiance en business. De Koninklijke wielrijdersbond Flandria biedt u 3 schitterende VIP-formules aan.
Pakket 200 euro + btw
2 VIP-tickets verschaffen u toegang tot het VIP-dorp tijdens het afwachtingscriterium voor ezc en beloften en de finale van de Omloop van
het Houtland, tot de receptie en het VIP-buffet achteraf.
Pakket 300 euro + btw
4 VIP- tickets verschaffen u toegang tot het VIP-dorp tijdens het afwachtingscriterium voor ezc en beloften en de finale van de Omloop van
het Houtland, tot de receptie en het VIP-buffet achteraf.
Pakket 600 euro + btw
Top VIP-ontvangst voor 2 personen met voorbehouden VIP-parking – champagne – een culinaire VIP-lunch met aangepaste dranken, in het
gezelschap van een eregast-wielerlegende – een afwachtingscriterium voor ezc en beloften – de finale in het VIP-dorp (8 plaatselijke ronden
en finish) – receptie na de wedstrijd. In return krijgt u ook publiciteit in Krant van West-Vlaanderen, in een plaatselijk huis-aan-huis blad én
aandacht van de speaker tijdens de wedstrijd.
Speciale VIP-pakketten op aanvraag te verkrijgen.

Interesse?
Wouter Donck

0497 79 38 16

WWW.OMLOOPVANHETHOUTLAND.BE

wouterdonck@gmail.com
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Samen met uw klanten als bedrijf in de kijker
tijdens de Omloop van het Houtland op woensdag 23 september 2019

Bedank uw relaties en zakenpartners op een originele manier! Maak van deze internationale wielerwedstrijd (Europe Tour cat.1.1) uw
feest! Beleef samen met uw medewerkers, kennissen en vrienden de perfecte mix van topsport, ambiance en business. De Koninklijke
wielrijdersbond Flandria plaatst uw bedrijf optimaal in de kijker en maakt van de Omloop van het Houtland hét VIP-event van de herfst! Voor u
en uw zakenpartners bieden wij u 3 schitterende VIP-arrangementen aan.
Pakket 1000 euro + btw
Top VIP-ontvangst voor 4 personen met voorbehouden VIP-parking – een receptie met champagne en hapjes – een culinaire VIP-lunch met
aangepaste dranken, in het gezelschap van een eregast-wielerlegende – een afwachtingscriterium voor ezc en beloften – de finale in het
VIP-dorp (8 plaatselijke ronden en finish) – receptie na de wedstrijd.
Pakket 2000 euro + btw
Top VIP-ontvangst voor 8 personen met voorbehouden VIP-parking – een receptie met champagne en hapjes – een culinaire VIP-lunch met
aangepaste dranken, in het gezelschap van een eregast-wielerlegende – een afwachtingscriterium voor ezc en beloften – de finale in het
VIP-dorp (8 plaatselijke ronden en finish) – receptie na de wedstrijd.
Pakket 2500 euro + btw
Top VIP-ontvangst voor 8 personen met voorbehouden VIP-parking – een receptie met champagne en hapjes – een culinaire VIP-lunch met
aangepaste dranken, in het gezelschap van een eregast-wielerlegende – een afwachtingscriterium voor ezc en beloften – de finale in het
VIP-dorp (8 plaatselijke ronden en finish) – receptie én VIP-buffet na de wedstrijd.
(*) mogelijkheid om met eigen publiwagen te rijden in de karavaan die de wedstrijd voorafgaat.

In return krijgt u bij al deze formules ook…
•

publiciteit op de affiches, flyers, website en technische gids.

•

publiciteit in kranten, in een plaatselijk huis-aan-huis blad én aandacht van de speaker tijdens de wedstrijd.

•

een publibord aan de finish van de Omloop van het Houtland.
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Beleef als VIP de Omloop van het Houtland op woensdag 23 september 2020
Nieuwe individuele formule !

De Koninklijke wielrijdersbond Flandria maakt van de Omloop van het Houtland hét VIP-event van de herfst en biedt 4 schitterende
arrangementen aan.
60 euro per persoon + btw
Deze formule verschaft u toegang tot het VIP-dorp tijdens het afwachtingscriterium voor ezc en beloften, de finale van de Omloop van het
Houtland en de receptie achteraf.
100 euro per persoon + btw
Deze formule verschaft u toegang tot het VIP-dorp tijdens het afwachtingscriterium voor ezc en beloften, de finale van de Omloop van het
Houtland, de receptie en het VIP-buffet achteraf.
150 euro per persoon + btw
Deze formule biedt u een top VIP-ontvangst met voorbehouden VIP-parking, een uitgebreide receptie met champagne en hapjes - een culinaire
VIP-lunch met aangepaste dranken in het gezelschap van een eregast-wielerlegende, een afwachtingscriterium voor ezc en beloften, de
finale van de Omloop van het Houtland in het VIP-dorp (8 plaatselijke ronden en finish), de receptie na de wedstrijd.
200 euro per persoon + btw
Deze formule biedt u een top VIP-ontvangst met voorbehouden VIP-parking, een uitgebreide receptie met champagne en hapjes - een culinaire
VIP-lunch met aangepaste dranken in het gezelschap van een eregast-wielerlegende, een afwachtingscriterium voor ezc en beloften, de
finale van de Omloop van het Houtland in het VIP-dorp (8 plaatselijke ronden en finish), de receptie én het VIP-buffet na de wedstrijd.
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