15 SEPTEMBER 2018 BRAKEL - HAACHT/BOORTMEERBEEK

WELKOM

PRIMUS CLASSIC
IMPANIS-VAN PETEGEM

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018
Beste wielerliefhebber,
Beste partner,
Bij het schrijven van dit voorwoord is het peloton de omslag van de Vlaamse weken naar de Ardennenklassiekers aan het maken. Het is positief vast te stellen dat in onze
sport – die een pak internationaler is geworden dan pakweg 15 jaar geleden – “onze jongens” mooie resultaten blijven halen.
De mondialisering in combinatie met een nog steeds stijgend organisatieniveau stelt vele organisaties voor grote uitdagingen. Het koppelen van een wedstrijd voor dames aan
bestaande wedstrijden bijvoorbeeld heeft ontegensprekelijk een meerwaarde, maar vraagt belangrijke bijkomende inspanningen.
Het jeugdwielrennen dient ook bijzondere aandacht te krijgen. Ik stel – als vader van een fietsende zoon – vast dat het aantal organisaties (de “kweekscholen” voor onze
toekomstige kampioenen) sterk aan het afnemen is. Hier moeten we zeker aandachtig voor blijven.
Dat de sport leeft, staat met andere woorden buiten kijf. De Primus Classic 2017 was een editie om van te snoepen. Met zicht op de prachtige gebouwen van onze hoofdsponsor
Brouwerij Haacht sprong Matteo Trentin aan Kampenhout-Sas weg en reed hij solo naar een verdiende overwinning. Vele fans namen vervolgens deel aan een gesmaakt en
amusant vervolg op de historische site van de authentieke, puur Belgische brouwerij.
De voorbereidingen zijn ondertussen al volop aan de gang om ook in 2018 vorm te geven aan een uniek evenement, op zaterdag 15 september. We hopen van harte dat we
jullie als partners met dit dossier opnieuw kunnen overtuigen om ook dit jaar present te tekenen op de laatste profkoers van het seizoen, op een opmerkelijke ervaring in een
aparte setting.
De details kan u terugvinden in het dossier. We hopen dat we jullie ook dit jaar talrijk mogen verwelkomen.

Peter Van Petegem
Voorzitter vzw Impanis – Van Petegem
organisatie@impanis-vanpetegem.be
0473 68 83 56

PRIMUS CLASSIC IN’T KORT
De Primus Classic is een eendaagse wielerwedstrijd met start in Brakel en aankomst aan Brouwerij Haacht, een puur Belgische en 100% onafhankelijke brouwerij in
Boortmeerbeek. De wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd in 1982, als eerbetoon aan de beroemde renner Raymond Impanis, in de omgeving van zijn geboorteplaats
Berg (Kampenhout).
In 1994 verdween de wedstrijd een tijd van de koerskalender. Ruim 10 jaar later, in 2015, werd het opnieuw georganiseerd. Eest als juniorenwedstrijd, en vanaf 2006 voor
eliterenners zonder contract. In 2011 werd het opnieuw een volwaardige profkoers die de liefhebbers van de sport telkens op een flinke portie spanning trakteert. De koers
moest niet alleen een eerbetoon worden voor Impanis maar ook voor Peter van Petegem. De herrezen profkoers kreeg dan ook als naam Grote Prijs Impanis-van Petegem.
Vanaf 2012 kreeg de wedstrijd een 1.1-statuut in het kader van de UCI Europe Tour. Vanaf 2015 werd de koers opnieuw bevorderd naar een wedstrijd “Hors Categorie”
(1.HC van de Europe Tour). De start vindt plaats in de geboorteplaats van Peter Van Petegem, Brakel. De eindmeet ligt in Vlaams-Brabant, op de grens tussen Haacht en
Boortmeerbeek.
Sinds 2013 werd de naam aangepast naar Primus Classic, naar hoofdsponsor Primus, het pilsmerk van Brouwerij Haacht aan wiens historische poorten de finishlijn gelegen
is. Het is een topevent in het wielrennen, waarbij op de prachtige site van Brouwerij Haacht tal van activiteiten georganiseerd worden voor de liefhebbers van de sport en de
inwoners van de streek. Zo kan de koers live gevolgd worden op groot scherm, komen er bandjes optreden, zijn er een aantal leuke activaties en kan ook de inwendige mens
versterkt worden aan de Primus-bar en aan de talrijke foodtrucks.

PRIMUS CLASSIC WINNAARS
(VANAF 2012:UCI-ME 1.1 l VANAF 2015: UCI-ME HC.)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1. Sander Cordeel 		
1. André Greipel 			
1. Sep Vanmarcke 		
1. Greg Van Avermaet 		
1. Sean De Bie 			
1. Fernando Gaviria 		
1. Matteo Trentin 		

2. Maarten Craeghs 		
2. Kevyn Ista 			
2. Pieter Weening 		
2. Tosh Van der Sande 		
2. Dimitri Claeys 			
2. Timothy Dupont 		
2. Jean-Pierre Drucker

3. Kirill Pozdnyakov
3. Kevin Peeters
3. Jérôme Baugnies
3. Michal Golas
3. Floris Gerts
3. Maximiliano Richeze
3.hhhv André Greipel
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1.

Primus Classic: VIP-onbijt 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)

• 09.15u: ontvangst in eetzaal “GO De Feniks” met aansluitend een uitgebreide brunch
• 09.45u: Vrije toegang tot het rennerspark en startzone met voorstelling van de renners
• 11.00u: Officieuze start Primus Classic

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

• Inschrijven voor 31 augustus 2018 via www.primusclassic.be/vip

		2.

Primus Classic: VIP-lunch op de historische 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
• Deelname aan het dessertbuffet ter plaatse bereid door Roger Van Damme (www.rogervandamme.be)
• Aansluitend deelname aan ”VIP-café”

• Vanaf 10.45u: ontvangst in de VIP-tent (cava met hapjes)
• 11.30u: Start VIP-lunch
• 14.30u: Einde VIP-lunch
• 14.30u: Aanvang VIP-café (zie volgende pagina’s)

• 200 euro per persoon excl. btw (vanaf 12 jaar)
• Inclusief wedstrijdbrochure en 1 VIP-parking per 2 genodigden
• Deelname aan “VIP-café” (zie volgende pagina’s)

• Inschrijven voor 31 augustus 2018 via www.primusclassic.be/vip

		3.

Primus Classic: VIP-café
• Open bar
• Walking dinner
• Zicht op aankomstzone
• Live TV-uitzending Primus Classic

• 14.30u: Aanvang VIP-café
• 14.30: Open bar met walking dinner
• 19.00u: Einde VIP-café

• 70 euro per persoon excl. btw (vanaf 12 jaar)

• Inschrijven voor 31 augustus 2018 via www.primusclassic.be/vip

		4.

Primus Classic: VIP on the road (privé-busje 7 personen) 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
• Rennerspark en startzone op wandelafstand (200m)
• 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 vorige pagina)
• 07.00u: samenkomst aan brouwerij Haacht (onbijtkoek en koffie)
• 08.00u: vertrek naar Brakel
• 09.15u: ontvangt in GO “De Feniks” met aansluitend brunch
• 09.45u: toegang tot rennerspark en startzone met voorstelling renners
• 11.00u: officieuze start Primus Classic
• 11.05u: vertrek naar eerste passage renners “on the road” (vier passages in totaal met kleine lunch onderweg)
• 15.15u: aankomst Primus Classic met aansluitend deelname aan VIP-café (zie boven)
• 19.00u: einde

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

• Inschrijven voor 31 augustus 2018 via www.primusclassic.be/vip

		5.

Primus Classic: VIP on the road (privé-busje 7 personen) Brakel - Haacht - Brakel
• Ontvangst in eetzaal GO “De Feniks”, Wielendaalstraat 27, 9660 Brakel door Vice-Eerste minister en titelvoerend burgemeester
Alexander De Croo
• Uitgebreid VIP-ontbijt
• Rennerspark en startzone op wandelafstand (200m)
• 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 arrangement 3)

• 09.00u: ontvangt in GO “De Feniks” met aansluitend vip-ontbijt
• 09.45u: toegang tot rennerspark en startzone met voorstelling renners
• 11.00u: officieuze start Primus Classic
• 11.05u: vertrek naar eerste passage renners “on the road” (vier passages in totaal met kleine lunch onderweg)
• 15.15u: aankomst Primus Classic met aansluitend deelname aan VIP-café (zie boven)
• 19.00u: einde en terugkeer naar Brakel

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

• Inschrijven voor 31 augustus 2018 via www.primusclassic.be/vip

VOLG ONS LIVE!

ONZE PARTNERS

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018

GRAAG TOT DAN!

