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FERNANDO GAVIRIA  - WINNAAR 2016



PRIMUS CLASSIC
IMPANIS-VAN PETEGEM

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017

Bij het schrijven van dit voorwoord moet het klassieke wielervoorjaar nog starten.
Niettegenstaande de Primus Classic 2017 pas binnen enkele maanden zal doorgaan, zijn de eerste voorbereidingen gestart.

De editie 2016 was opnieuw “grand cru” met Fernando Gaviria als verdiende winnaar.
Een winnaar die sedertdien nog mooie dingen heeft laten zien. 

Een bijzonder woord van dank aan iedereen die de organisatie 2016 mee heeft helpen rondkrijgen. 
Ook dit jaar start de Primus Classic te Brakel, 

gelegen in het hart van de wielergekke Vlaamse Ardennen om te eindigen aan de prachtige site van onze hoofdsponsor 
en naamgever “brouwerij Haacht”. Ook de live-uitzending op TV is een feit.

In het bedrijfsmodel van een wielerwedstrijd zijn sponsors, waaronder uzelf, niet weg te denken.
Wij houden er dan aan om u deze brochure “return on investment” over te maken. 

Dit moet u in staat stellen een nog beter beeld te vormen van wat uw steun mogelijk maakt. 
Wij hopen dan ook in 2017 op uw gewaardeerde steun te mogen rekenen.

Met vriendelijke groeten,

Peter Van Petegem
Voorzitter vzw Impanis - Van Petegem
organisatie@impanis-vanpetegem.be

0473 68 83 56
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Return on investment: VIP-formules
Iedere sponsor kreeg in verhouding tot de financiële steun de mogelijkheid tot het afnemen van VIP-arrangementen.

1.  Primus Classic – VIP-onbijt te Brakel
 
 Programma 
 •  Ontvangst te Brakel door Vice-Eerste minister en titelvoerend burgemeester Alexander De Croo in de eetzaal van “GO De Feniks,
     ingang ter hoogte van Wielendaalstraat 27, 9660 Brakel.
 •  Rennerspark en startzone op wandelafstand (200 meter)
 •  Uitgebreid VIP-ontbijt (brunch-formule)
 •  VIP-parking
 •  Gratis toegang tot de “iedereen VIP-formule” aan de startzone (frietjes en twee consumpties)
 

 Timing
 •  10.30u: ontvangst in eetzaal “GO De Feniks” met aansluitend een uitgebreide brunch.
 •  11.00u: Vrije toegang tot het rennerspark en startzone met voorstelling van de renners
 •  12.15u: Officieuze start Primus Classic

 Prijs
 • 70 euro per persoon excl. btw (vanaf 12 jaar)
 • Inclusief een wedstrijdbrochure en 1 VIP-parking per 2 genodigden

Inschrijven voor 30 augustus 2017 via www.primusclassic.be/vip

PRIMUS CLASSIC VIP-ONTBIJT TE BRAKEL

•  Ontvangst te Brakel door Vice-Eerste minister en titelvoerend burgemeester Alexander De Croo  

 
in de eetzaal van “GO De Feniks, ingang ter hoogte van Wielendaalstraat 27, 9660 Brakel.

•  Rennerspark en startzone op wandelafstand (200 meter)

•  Uitgebreid VIP-ontbijt (brunch-formule)

•  VIP-parking

•  Gratis toegang tot de “iedereen VIP-formule” aan de startzone (frietjes en twee consumpties)

 

•  10.30u: ontvangst in eetzaal “GO De Feniks” met aansluitend een uitgebreide brunch.

•  11.00u: Vrije toegang tot het rennerspark en startzone met voorstelling van de renners

•  12.15u: Officieuze start Primus Classic

VIP-parking en een wedstrijdbrochure voor elke genodigde. 

PRIMUS CLASSIC VIP-ONTBIJT TE BRAKEL • ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017
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PRIMUS CLASSIC VIP-LUNCH OP DE SITE VAN BROUWERIJ HAACHT

•  Verwelkoming op de prachtige site van brouwerij Haacht met zicht op de aankomstzone (www.haacht.com)

•  VIP-lunch in de tent met bediening aan tafel 

•  Live TV-uitzending Primus Classic Impanis-Van Petegem

•  Deelname aan het dessertbuffet ter plaatse bereid door Roger Van Damme (www.rogervandamme.be) 

•  Aansluitend deelname aan ”VIP-café”

•  Vanaf 11.00u: ontvangst in de VIP-tent (cava met hapjes)

•  11.30u: Start VIP-lunch

•  15.00u: Einde VIP-lunch

•  15.30u: Aanvang VIP-café

VIP-parking en een wedstrijdbrochure voor elke genodigde. 

PRIMUS CLASSIC VIP-LUNCH TE HAACHT • ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017
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2.  Primus Classic - VIP-lunch 
 op de site van brouwerij Haacht
 
 Programma 
  • Verwelkoming op de prachtige site van brouwerij Haacht met zicht op de aankomstzone 
  (www.haacht.com)
  • VIP-lunch in de tent met bediening aan tafel 
  • Live TV-uitzending Primus Classic
  • Deelname aan het dessertbuffet ter plaatse bereid door Roger Van Damme 
  (www.rogervandamme.be) 
  • Aansluitend deelname aan ”VIP-café”

 Timing
 • Vanaf 11.00u: ontvangst in de VIP-tent (cava met hapjes)
 • 11.30u: Start VIP-lunch
 • 15.00u: Einde VIP-lunch
 • 15.30u: Aanvang VIP-café (zie pagina 9)

 Prijs
  200 euro per persoon excl. Btw (vanaf 12 jaar)
  Inclusief een wedstrijdbrochure en 1 VIP-parking per 2 genodigden
  Deelname aan “VIP-café” (zie pagina 9)

  Inschrijven voor 30 augustus 2017 via www.primusclassic.be/VIP



PRIMUS CLASSIC VIP CAFÉ TE HAACHT

 
•  Open bar

•  Doorlopend hapjes

•  Zicht op de aankomstzone

•  Live TV-uitzending Primus Classic Impanis - Van Petegem 

•  15.30u: Aanvang VIP-café

•  15.30: Open bar met doorlopend hapjes

•  19.00u: Einde VIP-café

VIP-parking en een wedstrijdbrochure voor elke genodigde. 

PRIMUS CLASSIC VIP-CAFÉ TE HAACHT • ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2017
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2.  Primus Classic - VIP-lunch 
 op de site van brouwerij Haacht
 
 Programma 
  • Verwelkoming op de prachtige site van brouwerij Haacht met zicht op de aankomstzone 
  (www.haacht.com)
  • VIP-lunch in de tent met bediening aan tafel 
  • Live TV-uitzending Primus Classic
  • Deelname aan het dessertbuffet ter plaatse bereid door Roger Van Damme 
  (www.rogervandamme.be) 
  • Aansluitend deelname aan ”VIP-café”

 Timing
 • Vanaf 11.00u: ontvangst in de VIP-tent (cava met hapjes)
 • 11.30u: Start VIP-lunch
 • 15.00u: Einde VIP-lunch
 • 15.30u: Aanvang VIP-café (zie pagina 9)

 Prijs
  200 euro per persoon excl. Btw (vanaf 12 jaar)
  Inclusief een wedstrijdbrochure en 1 VIP-parking per 2 genodigden
  Deelname aan “VIP-café” (zie pagina 9)

  Inschrijven voor 30 augustus 2017 via www.primusclassic.be/VIP

3.  Primus Classic - VIP-café

  Programma 
  • Open bar
  • Doorlopend hapjes
  • Zicht op de aankomstzone
  • Live TV-uitzending Primus Classic 

 Timing
 • 15.30u: Aanvang VIP-café
 • 15.30: Open bar met pastabuffet
 • 19.00u: Einde VIP-café 

 Prijs
  70 euro per persoon excl. Btw (vanaf 12 jaar)

  Inschrijven voor 30 augustus 2017 via www.primusclassic.be/VIP



4.  Primus Classic - VIP on the road (privé-busje 7 personen) 

 Haacht - Brakel - Haacht
  Programma 
 • Verwelkoming op de prachtige site van brouwerij Haacht (www.haacht.com)
 • Vertrek naar de startzone te Brakel met een gewezen profrenner als bestuurder
 • Ontvangst in eetzaal GO “De Feniks”, Wielendaalstraat 27, 9660 Brakel 
  door Vice-Eerste minister en titelvoerend burgemeester Alexander De Croo
 • Uitgebreid VIP-ontbijt (brunch)
 • Rennerspark en startzone op wandelafstand (200 meter)
 • Gratis toegang tot de “iedereen VIP-formule” aan de startzone (frietjes en twee consumpties)
 • Officieuze start Primus Classic
 • Verzorgde lunch onderweg
 • Aankomst Primus Classic
 • Deelname aan VIP-café (zie pagina 7)

 Timing
 • 08.00u: samenkomst aan brouwerij Haacht (onbijtkoek en koffie)
 • 09.00u: vertrek naar Brakel
 • 10.30u: ontvangt in GO “De Feniks” met aansluitend brunch
 • 11.00u: toegang tot rennerspark en startzone met voorstelling renners
 • 12.15u: officieuze start Primus Classic
 • 12.20u: vertrek naar eerste passage renners “on the road” (vier passages in totaal met kleine lunch onderweg)
 • 16.30u: aankomst Primus Classic met aansluitend deelname aan VIP-café (zie pagina 7)
 • 19.00u: einde

 Prijs
 •  2100 euro per bus excl. btw (vanaf 12 jaar); maximum 7 personen
 • Inclusief een wedstrijdbrochure en 1 VIP-parking per 2 genodigden

Inschrijven voor 30 augustus 2017 via www.primusclassic.be/vip

PRIMUS CLASSIC VIP ON THE ROAD HAACHT - BRAKEL - HAACHT

• Verwelkoming op de prachtige site van brouwerij Haacht (www.haacht.com)

• Vertrek naar de startzone te Brakel met een gewezen profrenner als bestuurder

• Ontvangst in eetzaal GO “De Feniks”, Wielendaalstraat 27, 9660 Brakel 

 door Vice-Eerste minister en titelvoerend burgemeester Alexander De Croo

• Uitgebreid VIP-ontbijt (brunch)

• Rennerspark en startzone op wandelafstand (200 meter)

• Gratis toegang tot de “iedereen VIP-formule” aan de startzone  

 (frietjes en twee consumpties)

• Officieuze start Primus Classic

• Verzorgde lunch onderweg

• Aankomst Primus Classic

• Deelname aan VIP-café

(privé-busje 7 personen)

• 08.00u: samenkomst aan brouwerij Haacht  

 (onbijtkoek en koffie)

• 09.00u: vertrek naar Brakel

• 10.30u: ontvangt in GO “De Feniks” met aansluitend brunch

• 11.00u: toegang tot rennerspark en startzone  

 met voorstelling renners

• 12.15u: officieuze start Primus Classic

• 12.20u: vertrek naar eerste passage renners “on the road”  

 (vier passages in totaal met kleine lunch onderweg)

• 16.30u: aankomst Primus Classic met aansluitend  

 deelname aan VIP-café

• 19.00u: einde 

VIP-parking en een wedstrijdbrochure voor elke genodigde.

PRIMUS CLASSIC VIP ON THE ROAD HAACHT-BRAKEL-HAACHT • 16 SEPTEMBER 2017
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5.  Primus Classic - VIP on the road (privé-busje 7 personen) 

 Brakel - Haacht - Brakel
  Programma
 • Ontvangst te Brakel door Vice-Eerste minister en titelvoerend burgemeester Alexander De Croo in de eetzaal van “GO De Feniks, 
  ingang ter hoogte van Wielendaalstraat 27, 9660 Brakel.
 • Uitgebreid VIP-ontbijt (brunch)
 • Rennerspark en startzone op wandelafstand (200 meter)
 • Gratis toegang tot de “iedereen VIP-formule” aan de startzone (frietjes en twee consumpties)
 • Officieuze start Primus Classic
 • Verzorgde lunch onderweg
 • Aankomst Primus Classic
 • Deelname aan VIP-café (zie pagina 7)
 • Terugkeer naar Brakel

 Timing
 • 10.00u: ontvangt in GO “De Feniks” met aansluitend brunch
 • 11.00u: toegang tot rennerspark en startzone met voorstelling renners
 • 12.15u: officieuze start Primus Classic
 • 12.20u: vertrek naar eerste passage renners “on the road” 
  (vier passages in totaal met kleine lunch onderweg)
 • 16.30u: aankomst Primus Classic met aansluitend deelname aan VIP-café (zie pagina 7)
 • 19.00u: einde en terugkeer naar Brakel

 Prijs
 • 2100 euro per bus excl. btw (vanaf 12 jaar); maximum 7 personen
 • Inclusief een wedstrijdbrochure en 1 VIP-parking per 2 genodigden

Inschrijven voor 30 augustus 2017 via www.primusclassic.be/vip

PRIMUS CLASSIC VIP ON THE ROAD BRAKEL - HAACHT - BRAKEL

• Ontvangst te Brakel door Vice-Eerste minister en titelvoerend burgemeester  

 
Alexander De Croo in de eetzaal van “GO De Feniks,  

 
ingang ter hoogte van Wielendaalstraat 27, 9660 Brakel.

• Uitgebreid VIP-ontbijt (brunch)

• Rennerspark en startzone op wandelafstand (200 meter)

• Gratis toegang tot de “iedereen VIP-formule” aan de startzone  

 
(frietjes en twee consumpties)

• Officieuze start Primus Classic

• Verzorgde lunch onderweg

• Aankomst Primus Classic

• Deelname aan VIP-café

• Terugkeer naar Brakel
(privé-busje 7 personen)

• 10.00u: ontvangt in GO “De Feniks” met aansluitend brunch

• 11.00u: toegang tot rennerspark en startzone  

 
met voorstelling renners

• 12.15u: officieuze start Primus Classic

• 12.20u: vertrek naar eerste passage renners “on the road” 

 
(vier passages in totaal met kleine lunch onderweg)

• 16.30u: aankomst Primus Classic met aansluitend  

 
deelname aan VIP-café 

• 19.00u: einde en terugkeer naar Brakel

VIP-parking en een wedstrijdbrochure voor elke genodigde.

PRIMUS CLASSIC VIP ON THE ROAD BRAKEL-HAACHT-BRAKEL • 16 SEPTEMBER 2017
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6.  Primus Classic - Naar de aankomst  
 Brakel - Haacht - Brakel
  Programma
 • Gratis toegang tot de “iedereen VIP-formule” aan de startzone (frietjes en twee consumpties)
 • Officieuze start Primus Classic
 • Aankomst Primus Classic
 • Deelname aan VIP-café (zie pagina 7)
 • Terugkeer naar Brakel

 Timing
 • 11.00u: toegang tot rennerspark en startzone met voorstelling renners
 • 12.15u: officieuze start Primus Classic
 • 12.20u: vertrek naar aankomst met autocar
 • 16.30u: aankomst Primus Classic met aansluitend deelname aan VIP-café (zie pagina 7)
 • 19.00u: einde en terugkeer naar Brakel

 Prijs
 • 80 euro per persoon excl. btw (vanaf 12 jaar)
 • Inclusief een wedstrijdbrochure

Inschrijven voor 30 augustus 2017 via www.primusclassic.be/vip

PRIMUS CLASSIC NAAR AANKOMST BRAKEL - HAACHT - BRAKEL

• Gratis toegang tot de “iedereen VIP-formule” aan de startzone (frietjes en twee consumpties)

• Officieuze start Primus Classic

• Aankomst Primus Classic

• Deelname aan VIP-café

• Terugkeer naar Brakel

• 11.00u: toegang tot rennerspark en startzone met voorstelling renners

• 12.15u: officieuze start Primus Classic

• 12.20u: vertrek naar aankomst 

• 16.30u: aankomst Primus Classic met aansluitend deelname aan VIP-café

• 19.00u: einde en terugkeer naar Brakel

VIP-parking en een wedstrijdbrochure voor elke genodigde. 

(privé-busje 7 personen)

PRIMUS CLASSIC NAAR AANKOMST BRAKEL-HAACHT-BRAKEL • 16 SEPTEMBER 2017



Return on investment: Visuele dragers
Zowel aan de start- als aankomstzone had u de mogelijkheid tot het aanbrengen van visuele dragers. 
Hieronder kan u enkele sfeerbeelden vinden van de start- en aankomstzone.

11.

6.  Primus Classic - Naar de aankomst  
 Brakel - Haacht - Brakel
  Programma
 • Gratis toegang tot de “iedereen VIP-formule” aan de startzone (frietjes en twee consumpties)
 • Officieuze start Primus Classic
 • Aankomst Primus Classic
 • Deelname aan VIP-café (zie pagina 7)
 • Terugkeer naar Brakel

 Timing
 • 11.00u: toegang tot rennerspark en startzone met voorstelling renners
 • 12.15u: officieuze start Primus Classic
 • 12.20u: vertrek naar aankomst met autocar
 • 16.30u: aankomst Primus Classic met aansluitend deelname aan VIP-café (zie pagina 7)
 • 19.00u: einde en terugkeer naar Brakel

 Prijs
 • 80 euro per persoon excl. btw (vanaf 12 jaar)
 • Inclusief een wedstrijdbrochure

Inschrijven voor 30 augustus 2017 via www.primusclassic.be/vip



Je hebt de juiste focus, je bent een doorbijter en je kan demarreren als de beste. Als Partner van de 

Toekomst geeft ABN AMRO ambitieuze ‘Greg Van Avermaets in wording’ graag een duwtje in de rug. 

Daarom is de bank enthousiaste partner van initiatieven zoals de ‘Primus Classic wielerwedstrijd’. Samen 

rijden we in de goede cadans een beloftevolle toekomst tegemoet. Wij zijn klaar voor de sprint! Jij ook?

Benieuwd naar onze andere initiatieven? Neem dan een kijkje op www.abnamro.be

ABN AMRO investeert in talent

PARTNER VAN DE TOEKOMST

Return on investment: Digitale dragers
Op de website www.primusclassic.be zijn alle sponsors opgenomen met een direct link naar de eigen website.

www.haacht.com www.topsportvlaanderen.be www.verelst.be www.vivaldisinterim.be

www. nationale-loterij.be

www.alucobel.be www.jennes.be www.sas.com www.concordia.be www.sodiwe.be

www.alteco.be www.hdi-gerling.be

www.abnamro.be

www.sporza.be www.nieuwsblad.be

www.oost-vlaanderen.be www.vlaamsbrabant.be www.boortmeerbeek.be www.haacht.be www.brakel.be
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oplage: 250.000 ex. 

oplage: 94.000 ex. 

oplage: 280.000 ex. 

oplage: 6000 ex.

Affiche: 500 ex. 
 

  

  

 

Return on investment: Print
De Primus Classic Impanis - Van Petegem 
werd via onderstaande kanalen verder bekend gemaakt

KBWB    RLVB
vzw

16 SEPT. 2017 (ME 1.HC)ZAT.
SAM.

V.U.: PETER VAN PETEGEM - WAVERSESTEENWEG 126 - 3360 BIERBEEK

BRAKEL

HAACHT             
BOORTMEERBEEK                   

BRAINE-LE-COMTE
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Return on investment: TV
De Primus Classic is rechtstreeks te bekijken via:

Met reportages in o.a. Het Journaal, Eurosport en verschillende (inter)nationale media.

Meer dan 5 miljoen kijkers in totaal!



15.

Return on investment: TV
De Primus Classic is rechtstreeks te bekijken via:

Met reportages in o.a. Het Journaal, Eurosport en verschillende (inter)nationale media.

1° Vip-arrangementen

 
2° Visuele dragers langsheen het parcours

 
3° Vermelding op www.primusclassic.be 

(meer dan 2.100.000 resultaten op het Internet)
 

4° Artikels – advertenties in lokale media en (inter)nationale kranten 
(totale oplage in België meer dan 600.000 exemplaren)

 

5° (Inter)nationale live verslaggeving op TV 
(meer dan 5.000.000 kijkers)

Inschrijven voor 30 augustus 2017 via www.primusclassic.be/vip



WENST U OP 16/9/2017  MEE TE GENIETEN VAN DIT 
SPORTIEVE EN CULINAIRE EVENEMENT?

contact:
Peter Van Petegem

organisatie@impanis-vanpetegem.be
0473 68 83 56

Inschrijven voor 30 augustus 2017 via www.primusclassic.be/vip


