6 2 STE D E B R A B A N T S E P I J L
Woensdag 13 April 2022
Aan het slot van de Flanders Classics voorjaarsreeks staat traditiegetrouw De Brabantse Pijl op het menu.
Een wedstrijd die met haar eigenheid een vaste waarde werd op de agenda van heel wat toppers als overgang
tussen de Vlaamse kasseikoersen en de klimklassiekers in de Ardennen. Van der Poel, Alaphilippe en Pidcock,
de winnaars van de laatste 3 edities, onderstrepen die stelling.
De kronkelende wegen in en rond Overijse nemen het peloton mee, dwars door het groen rond de Belgische
hoofdstad. Een mix van liefhebbers van de langere beklimmingen en de toppers die de Vlaamse klassiekers
achter de kiezen hebben, strijden mee op de geboortegrond van Brabanders Eddy Merckx, Frans Verbeeck en
Raymond Impanis. De kasseien van de Moskesstraat en de S-bocht in het centrum van gaststad Overijse
zullen op 13 april opnieuw sleutelpunten zijn in de 62ste editie van De Brabantse Pijl.
Krijgen we bij de vrouwen net als vorig seizoen een sprint tot op de streep? De Amerikaanse Ruth Winder
stond na een spannende finish en millimeterwerk uiteindelijk als winnares op het podium. Bij de mannen
zoeken we een opvolger voor olympisch kampioen mountainbike Tom Pidcock, die in april sneller sprintte
dan Wout van Aert en Matteo Trentin.
Op de eerste rij bij de start in hartje Leuven? Of genieten van de finale in druivengemeente
Overijse? Aan u de keuze, want het kan allemaal!

© Kramon

formule 1

V I P - O N T B I J T STA D H U I S L E U V E N

Stadhuis Leuven
van 09u30 tot 12u00*

LOCATIE:
TIMING:

PROGRAMMA:

formule 2

FLANDERS CLASSICS CLUB OVERIJSE

LOCATIE: S-bocht, Justus Lipsiusplein, Overijse
TIMING:

van 12u00 tot 18u30*

PROGRAMMA:

FOOD & DRINKS

Geniet in Leuven van een heerlijk VIP-ontbijt
en beleef de start van De Brabantse Pijl vanop
de eerste rij.

•
•

Uitgebreid VIP-ontbijt in buffetvorm
Doorlopend open bar
VIP-ZONE

Midden april is traditiegetrouw het startschot
voor een pak nieuwe renners die zich smijten
op de klimklassiekers en daarbij ontbreekt hun
aanwezigheid in De Brabantse Pijl niet. Het
Belgische publiek krijgt deze toppers een eerste
keer te zien op het gezellige Ladeuzeplein. Laat
u meeslepen in dit prachtige koersverhaal,
ga op in het koersgewoel tussen de vele fans
in de teamzone en geniet tussendoor van een
heerlijke VIP-behandeling in het stadhuis van
Leuven.

•
•
•

•

Onthaal door onze hostessen
VIP-ontbijt in het Stadhuis van Leuven
Toegang tot de teamzone en tot de VIP-zone
aan het startpodium op het Ladeuzeplein
Exclusief uitzicht op de start
PA R K I N G

•

1 VIP-parking per 2 personen
EXTRA

•
•

Gratis krant ‘Het Nieuwsblad’
Gratis wedstrijdbrochure

FOOD & DRINKS

De 'Flanders Classics Club Overijse' staat
voor een fantastische VIP-formule aan de
beklimming van de legendarische S-bocht in
hartje Overijse.

•
•

VIP-ZONE
•

Het verloop van de koers of de winnaar van
De Brabantse Pijl vallen niet te voorspellen.
Het staat wel vast dat de beklimming van de
S-bocht steeds zorgt voor een pittige finale.
In de Flanders Classics Club Overijse krijgt
u de kans om dit vanop de eerste rij mee te
maken. Omgeven door alles wat uw wielerhart
begeert, bent u helemaal klaar voor een dag om
nooit te vergeten.

Verwelkoming met bubbels
Doorlopend open bar en lekkere hapjes

•

•
•
•

Onthaal door onze hostessen
Toegang tot de sfeervolle VIP-ruimte aan de
S-bocht op het Justus Lipsiusplein
4 x live passage van de Elite Mannen
4 x live passage van de Elite Vrouwen
Exclusief uitzicht op de beklimming van de
S-bocht in hartje Overijse
PA R K I N G

•

1 VIP-parking per 2 personen op
wandelafstand
EXTRA

•
•

HOSPITALITY
PRIJS:

€85 p.p. excl. BTW
* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

DE BRABANTSE PIJL 2020

DE BRABANTSE PIJL 2020

HOSPITALITY

•

Gratis krant ‘Het Nieuwsblad’
Gratis wedstrijdbrochure
Live tv-uitzending op grote schermen

PRIJS:

€140 p.p. excl. BTW
* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

formule 3

V I P - LU N C H ‘ H E T STAT I O N ’

LOCATIE: Tramstation Overijse + S-bocht
TIMING:

van 12u00 tot 18u3 0*

PROGRAMMA:
FOOD & DRINKS

De meeste verfijnde formule in Overijse
speelt zicht af in het gezellige “Het Station”
en de VIP-zone aan de beklimming van de
S-bocht.

•
•
•

Verwelkoming met Champagne en hapjes
Verfijnde VIP-lunch met aangepaste wijnen
Afsluitende receptie
VIP-ZONE

De Brabantse Pijl is een wedstrijd waarin een
pak renners elkaar een eerste keer op de rooster
leggen om te kijken hoe ver de concurrenten
voor de Waalse klassiekers staan. Daardoor
wordt er ieder jaar opnieuw keihard gekoerst
en is het voor de wielerfans steevast genieten
geblazen. De VIP-formule ‘VIP Lunch Het
Station’ is koers op zijn best mét een gouden
randje. U staat op de eerste rij wanneer de renners en rensters de beklimming van de S-bocht
voor hun rekening nemen, terwijl u geniet van
de nodige luxe tussendoor. Wij beloven u een
onvergetelijke ervaring!

•
•

•

•
•
•

•

PA R K I N G

HOSPITALITY

•

1 VIP-parking per 2 personen op
wandelafstand
EXTRA

•
•
•

PRIJS:

€235 p.p. excl. BTW
(minimum afname 2 genodigden.)

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket

Gratis krant ‘Het Nieuwsblad’
Gratis wedstrijdbrochure
Live tv-uitzending op grote schermen
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Onthaal door onze hostessen
Toegang tot de prestigieuze VIP-ruimte in
het oude ‘Tramstation’ in Overijse
Uw gepersonaliseerde tafel vanaf 10
personen
4 x live passage van de Elite Mannen
4 x live passage van de Elite Vrouwen
Exclusief uitzicht op de beklimming van de
legendarische S-bocht
Afsluitende receptie in ‘Tramstation
Overijse’ na de wedstrijd

formule 4

V I P - B U S ‘ D E B R A B A N T S E P I J L’

Parcours
van 08u30 tot 19u00*

LOCATIE:
TIMING:

PROGRAMMA:
FOOD & DRINKS

De VIP-bus ‘De Brabantse Pijl’ bezorgt u
een uitgebreid dagprogramma zodat u De
Brabantse Pijl optimaal kan beleven.

•
•

Uitgebreid VIP-ontbijt in buffetvorm
Doorlopend open bar en hapjes
VIP-ZONE

•
•
•

•
•
•
•

Onthaal door onze hostessen
VIP-ontbijt in het Stadhuis van Leuven
Toegang tot de teamzone en tot de VIP-zone
aan het startpodium op het Ladeuzeplein
Transfer naar Overijse in de VIP-bus
4 x live passage van de Elite Mannen
4 x live passage van de Elite Vrouwen
Exclusief uitzicht op de beklimming van de
legendarische S-bocht
PA R K I N G

•

•

Vertrek met uw VIP-bus op een vooraf
afgesproken plaats in de aankomstzone in
Overijse
VIP-parking op wandelafstand
EXTRA

•
•

Gratis krant ‘Het Nieuwsblad’
Gratis wedstrijdbrochure
Live tv-uitzending op grote schermen

DE BRABANTSE PIJL 2020

•

HOSPITALITY

U wilt De Brabantse Pijl op een fantastische
manier beleven, maar u weet niet welke formule
het best bij u past? Waarom niet kiezen voor
een weergaloos totaalpakket: een VIP-bus die
u toelaat om de hele dag, van de start in Leuven
tot de aankomst in Overijse, op te gaan in een
wielerspektakel langs de weg. Aanschouw de
concentratie in de aangezichten van de renners
op het Ladeuzeplein in Leuven, ruik het zweet
van afgepeigerde renners op meerdere plaatsen
langs het parcours en beleef de spannende slotklim van de S-bocht live mee in hartje Overijse.

PRIJS:

€220 p.p. excl. BTW
(VIP-ontbijt Stadhuis Leuven + parcours +
© ??

Flanders Classics Club Overijse)

* een gedetailleerde timing ontvangt u samen met uw toegangsticket
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formule 1

STA N D RU I M T E

PAKKET
•

•

•

Standruimte (2Om2) in de publiekszone in de
startzone op het Ladeuzeplein in Leuven of de
aankomstzone in Overijse.
Mogelijkheid om activiteiten & producten te
promoten en te verkopen (met uitzondering van
dranken en spijzen)
Inclusief 2 standhoudersbadges die ook toegang
verlenen tot onze medewerkerscorner

formule 2

ADVERTENTIE

PAKKET
•
•
•

Uw advertentie in de officiële wedstrijdbrochure
Oplage 10.000 exemplaren
Verdeeld onder publiek & VIP’s

PRIJS:

1/4: €250 excl. BTW
PRIJS:

€1500 per module excl. BTW

Producten en activiteiten mogen niet in concurrentiezijn met de sponsors van De Brabantse Pijl.

1/8: €150 excl. BTW
1/16: €100 excl. BTW

Producten en activiteiten mogen niet in concurrentie
zijn met de sponsors van De Brabantse Pijl.
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PUBLICITY

•

C O N TA C T

hospitality@flandersclassics.be
TICKETS BESTELLEN

WWW.DEBRABANTSEPIJL.BE/HOSPITALITY

algemene verkoopsvoorwaarden op www.debrabantsepijl.be/hospitality

