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Vorig jaar vierden we de 110° editie van onze wedstrijd.  Het was een bijzonder zware editie met wind en waaiers 
maar met een prachtige winnaar. Alexander Kristoff was de sprinters te snel af. Met een splijtende demarrage op 
de kasseien van de Broekstraat, gaf hij iedereen het nakijken. 

Bij de vrouwen mocht Lorena Wiebes opnieuw de trofee in ontvangst nemen.  Als één van de snelsten van het 
vrouwenpeloton, won zij afgetekend de sprint. 

Na 2 wedstrijden in coronamodus was het eindelijk weer een feesteditie! Ook dit jaar kijken wij met verlangen uit 
naar een Schotens volksfeest.  Met topteams bij de mannen en de vrouwen én een gewijzigd parcours dat voor 
nog meer spektakel en spanning zal zorgen, zijn wij er alvast klaar voor.

Om van deze dag nog meer te kunnen genieten, hebben we ook ons VIP-aanbod verruimd met diverse formules.  
Al onze VIP-locaties bevinden zich in de aankomstzone, zodat onze genodigden niets hoeven te missen.  Vanop 
de eerste rij kunnen jullie de start en aankomst van de vrouwenwedstrijd en de finale van de mannenwedstrijd 
volgen.  Op een snelle lokale omloop met telkens 3 plaatselijke ronden, zullen vluchters hun kans willen wagen 
maar zijn het vaak de snelste benen die het halen. 

Zoals elk jaar strijden de deelnemers voor de diamanten trofee, geschonken door de juweliers Van Ranst uit 
Schoten.  De aanwezige topsprinters strijden tot de laatste snik voor dit uniek kunstwerk.

Naast de gastronomische lunch is er ook een VIP-café met een ruim aanbod van food en drinks, zodat iedereen 
op deze dag met ons kan meevieren en dé sprint van het voorjaar kan volgen. 

Woensdag 05 april 2023 wordt een topdag voor Schoten, een volksfeest voor jong en oud, uitbundige supporters, 
bruisende café’s en de sfeer van weleer, die nu reeds sedert 1926 Schoten nadrukkelijk op de wielerkaart zet.

Wij danken zeer uitdrukkelijk al onze overheden en partners voor de onmisbare steun bij de voorbereiding van 
deze editie.

Jack Vissers

Voorzitter. 



 LOCATIE 

Schoten VIP-zone  

 PROGRAMMA

 Æ Gastronomische VIP-lunch in restaurant “Gustatif”
 Æ Bijwonen plaatselijke ronde(n) en finale Scheldeprijs
 Æ Live tv-uitzending van de Scheldeprijs op groot scherm
 Æ Receptie met DJ en verrassingsact

 TIMING

11u30 Opening parking Kasteeldreef 
 Ontvangst met receptie | Zeeuwse Oesterbar | Champagne 
 Start Scheldeprijs Elite Vrouwen
12u00 Gastronomische VIP-lunch in restaurant “Gustatif” met aangepaste wijnen
 Bijwonen plaatselijke ronde(n) en finale van  de Scheldeprijs Elite Vrouwen 
15u30 Na de lunch volgen Scheldeprijs Elite Mannen, in VIP-unit “Aankomst”
18u00 Receptie met foodtrucks & open bar
 Toegang tot zone “VIP Café”
21u00 Sluiting VIP

€ 295
P.P. excl. BTW

VIP-formule “Diamant”
Schoten

DIAMANT Restaurant Gustatif, Churchilllaan 55

VIP-unit AANKOMST Churchilllaan 17

VIP-tent GOUD VIP-unit Kasteeldreef aan rondpunt Churchilllaan

VIP Café Kasteeldreef ter hoogte van Churchilllaan



 LOCATIE 

Schoten VIP-zone  

 PROGRAMMA

 Æ Ontvangst met receptie
 Æ Gepersonaliseerde VIP-tafel
 Æ Gastronomische 4-gangen VIP-lunch
 Æ Bijwonen plaatselijke ronde(n) en finale Scheldeprijs
 Æ Live tv-uitzending van de Scheldeprijs op groot scherm
 Æ Receptie met DJ en verrassingsact

 TIMING

11u30 Opening parking Kasteeldreef 
 Ontvangst met receptie | Zeeuwse Oesterbar | Champagne 
 Start Scheldeprijs Elite Vrouwen
12u00 Gepersonaliseerde VIP-tafel | Uitgebreide gastronomische 4-gangen  VIP-lunch “Goud”
 Bijwonen plaatselijke ronde(n) en finale van de Scheldeprijs Elite Vrouwen en de Scheldeprijs Elite 

Mannen, te volgen vanuit VIP-tent “Goud”
18u00 Receptie met foodtrucks & open bar
 Toegang tot zone “VIP Café”
21u00 Sluiting VIP

€ 275
P.P. excl. BTW

VIP-formule “Goud”  
Schoten

VIP-tent GOUD VIP-unit Kasteeldreef aan rondpunt Churchilllaan

VIP Café Kasteeldreef ter hoogte van Churchilllaan



VIP-formule “VIP Café”     
Schoten

 LOCATIE 

Schoten VIP-zone  

 PROGRAMMA

 Æ Bijwonen plaatselijke ronde(n) en finale Scheldeprijs
 Æ Live tv-uitzending van de Scheldeprijs op groot scherm
 Æ Toegang tot de VIP-locatie VIP Café 
 Æ VIP Café met foodtrucks & open bar
 Æ Receptie met DJ en verrassingsact

 TIMING

14u15 Ontvangst
14u30 Opening VIP Café met foodtrucks & open bar
 Bijwonen plaatselijke ronde(n) en finale van de Scheldeprijs Elite Vrouwen en de Scheldeprijs 

Elite Mannen, te volgen vanuit het VIP Café
18u00 Receptie met foodtrucks & open bar
21u00 Sluiting VIP

€ 105
P.P. excl. BTW

VIP Café Kasteeldreef ter hoogte van Churchilllaan



VIP-formule “Ontbijt”
Terneuzen

 LOCATIE 

Terneuzen  

 PROGRAMMA

 Æ VIP-ontbijt op de Markt van Terneuzen met uniek zicht op de ploegvoorstelling
 Æ Toegang tot de teamzone bij het stadhuis
 Æ Ploegvoorstelling op De Markt van Terneuzen 
 Æ Start Scheldeprijs

 TIMING

09u00 VIP-parking Scheldetheater
09u30 Uitgebreid VIP-ontbijt in Terneuzen | Grand Café Ter Nose 
10u30 Ploegvoorstelling + toegang tot teamzone en VIP-zone
12u45 Start van de Scheldeprijs Elite Mannen

€ 75
P.P. excl. BTW



Publiciteit

 INHOUD

 Æ Uw advertentie in de officiële wedstrijdbrochure
 Æ Oplage van 2000 exemplaren
 Æ Aangeboden aan publiek en VIP-genodigden 

1/4: € 500 excl. BTW

1/8: € 300 excl. BTW

Producten en activiteiten mogen niet in concurrentie zijn met de sponsors van de Scheldeprijs



Onze partners



Contact
Schotense Wielerclub vzw | Martendijk 31, 2990 Wuustwezel 
Tel: +32 (0)477 26 78 31
info@scheldeprijs.be

Tickets bestellen
www.scheldeprijs.be/hospitality
Algemene verkoopsvoorwaarden op www.scheldeprijs.be/hospitality
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