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www.rapencross.be

Nadat we in 2018 al een eerste keer mochten proeven van 
veldrijden op het hoogste niveau, staat Lokeren vanaf 
komend seizoen opnieuw te blinken op de officiële kalender 
van het internationale cyclocrossseizoen. 

Op zaterdag 26 september opent de top van het 
internationale veldrijden hun seizoen met de Rapencross/
Ethias Cross Lokeren. Hart van het parcours vormt 
opnieuw het Park ter Beuken. Midden de natuur, omringd 
door bomen, langs de oevers van de Durme maar toch op 
een steenworp afstand van het stadscentrum. Een unieke 
locatie voor de in Vlaanderen – op voetbal na – populairste 
sport, met centraal op de omloop een heus spektakelstuk: 
de Mont Henri.

Maar daar stopt het niet. De komende 3 jaar wil de stad 
Lokeren zich volop profileren als wielerstad. 

Zo fungeren wij op zondag 20 september (een week 
voor de Rapencross) als gastheer voor de Belgische 
Kampioenschappen wielrennen op de weg voor beloften en 
elite zonder contract. 

De apotheose van het wielerprogramma bevindt zich echter 
zoals steeds op het einde. In januari 2023 strijken de beste 
Belgische veldrijders van dat moment in Park ter Beuken 
neer om onder elkaar uit te maken wie een jaar lang in de 
Belgische driekleur mag rondrijden. U leest het goed: de 
Belgische Kampioenschappen Veldrijden, jaarlijks goed 
voor 25.000 toeschouwers en meer dan 1 miljoen tv-kijkers, 
komen naar Lokeren.

Starten doen we echter bij het begin en dat is dus op zaterdag 
26 september. Omwille van de uitbraak van het Coronavirus 
was en is het geen evidentie om te voorspellen hoe een 
evenement er tegen die tijd zal uitzien. Maar de organisatie 
zal alleszins verlopen met respect voor de op dat moment 
geldende maatregelen, zowel op als naast het terrein.  

De veiligheid van zowel deelnemers als toeschouwers blijft 
een absolute prioriteit.

Desalniettemin wordt de Rapencross/Ethias Cross Lokeren 
een niet te missen afspraak. Met een mooie en gevarieerde 
omloop, ongetwijfeld heel wat enthousiaste toeschouwers 
én de eerste krachtmeting van het seizoen bij junioren-, 
dames- en heren veldrijders zijn alle ingrediënten aanwezig 
om er net als 2 jaar terug een onvergetelijke dag van te 
maken.

Bij dergelijk topevenement hoort uiteraard een 
topomkadering. De dames- én heren elitewedstrijden van 
de Rapencross/Ethias Cross Lokeren zijn live te volgen op 
VTM, wat uw onderneming de unieke mogelijkheid biedt 
om gedurende een bijna 3u durende uitzending enkele 
honderdduizenden tv-kijkers te bereiken. Daarnaast 
hebben de VIP formules van onze organisatie de laatste 
jaren een zekere reputatie opgebouwd in wielermiddens. 
Uiteraard houden wij die reputatie ook in Lokeren 
graag hoog, mét de nodige aandacht voor de geldende 
Coronamaatregelen.

Bekijk het volledige visibiliteits- en hospitality aanbod 
in deze partnerbrochure en beleef de Rapencross/Ethias 
Cross Lokeren op een unieke manier. Uiteraard kunt u ook 
opteren om een combinatie te maken met de Belgische 
Kampioenschappen en/of onze andere wedstrijden in 
Kruibeke en Hulst. Wij maken u met alle plezier een voorstel 
op maat van uw onderneming.

Alleszins: samen met onze partners willen wij geschiedenis 
schrijven in het internationale veldrijden.

Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen in Lokeren op 
zaterdag 26 september.

Met sportieve groeten,

Geachte ondernemer, 
Beste wielerfan,

Filip Anthuenis 
Burgemeester

 Marjoleine De Ridder 
Schepen van sport

 Kurt Vernimmen, Marc Janssens & Bram De Brauwer 
Organisatie Rapencross 
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Hoofdpartner
12.500 € (excl. BTW)

Reserveren: info@rapencross.be

www.rapencross.be

> U ontvangt als lokale hoofdpartner van de Rapencross/Ethias Cross Lokeren:

* Exclusiviteit binnen uw sector qua visibiliteit op het parcours 

* 150 lopende meter spandoek waarvan minstens 2 TV-bochten  
   (3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd) 

* Mogelijkheid tot plaatsen van 2 Herasdoeken 

* Mogelijkheid tot plaatsen van 8 beachvlaggen op het terrein 

* Uw logo op de podiumbackdrop én een afgevaardigde op het huldigingspodium van de elitewedstrijd 

* Uw logo op affiches, flyers, e-tickets, persdossier en uitnodigingen 

* Uw logo op de website www.rapencross.be en www.ethiascross.be met link naar uw website 

* Publicitaire aankondigingen van de wedstrijd dankzij HLN.be 
 
* Uw logo op neusbord in de aankomstzone 

* Uw logo op onze sociale media kanalen 

* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone 

* Vermelding van uw bedrijf door de speaker tijdens de wedstrijden 

* Mogelijkheid tot sampling of plaatsen van een publicitaire stand/opblaasstructuur rond het parcours

* 100 gewone toegangskaarten 

* 24 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking
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www.rapencross.be www.rapencross.be

Platinum partner
7.500 € (excl. BTW)

Reserveren: info@rapencross.be

www.rapencross.be

> U ontvangt als Platinum Partner van de Rapencross/Ethias Cross Lokeren:

* Exclusiviteit binnen uw sector qua visibiliteit op het parcours 

* 75 lopende meter spandoek waarvan minstens 1 TV-bocht 
   (3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd) 

* Mogelijkheid tot plaatsen van 1 Herasdoek 

* Mogelijkheid tot plaatsen van 4 beachvlaggen op het terrein 

* Uw logo op de podiumbackdrop 

* Uw logo op affiches, flyers, e-tickets en VIP uitnodigingen 

* Uw logo op de website www.rapencross.be en www.ethiascross.be met link naar uw website 

* Publicitaire aankondiging van de wedstrijd dankzij HLN.be 
 
* Uw logo op neusbord in aankomstzone 

* Uw logo op onze sociale media kanalen 

* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone 

* Vermelding van uw bedrijf door de speaker tijdens de wedstrijden 

* Mogelijkheid tot sampling of plaatsen van een publicitaire stand/opblaasstructuur rond het parcours

* 75 gewone toegangskaarten 

* 16 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking
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Reserveren: info@rapencross.be

www.rapencross.be

> U ontvangt als Gold Partner van de Rapencross/Ethias Cross Lokeren:

* Exclusiviteit binnen uw sector qua visibiliteit op het parcours 

* 50 lopende meter spandoek (3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd) 

* Mogelijkheid tot plaatsen van 2 beachvlaggen op het terrein 

* Uw logo op affiches, flyers, e-tickets en VIP uitnodigingen 

* Uw logo op de website www.rapencross.be en www.ethiascross.be met link naar uw website 

* Publicitaire aankondiging van de wedstrijd dankzij HLN.be 
 
* Uw logo duidelijk aanwezig in de VIP zone 

* Uw logo op onze sociale media kanalen 

* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone 

* Vermelding van uw bedrijf door de speaker tijdens de wedstrijden 

* Mogelijkheid tot sampling of plaatsen van een publicitaire stand/opblaasstructuur rond het parcours

* 50 gewone toegangskaarten 

* 10 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

Gold partner
5.000 € (excl. BTW)
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Silver partner
2.500 € (excl. BTW)

Reserveren: info@rapencross.be

www.rapencross.be

> U ontvangt als Silver Partner van de Rapencross/Ethias Cross Lokeren:

* 25 lopende meter spandoek (3u live uitzending op VTM van dames- én heren elitewedstrijd) 

* Mogelijkheid tot plaatsen van 2 beachvlaggen op het terrein 

* Uw logo op affiches en flyers 

* Uw logo op de website www.rapencross.be met link naar uw website 

* Publicitaire aankondiging van de wedstrijd dankzij HLN.be 

* Uw logo op onze sociale media kanalen 

* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone

* 20 gewone toegangskaarten 

* 6 VIP lunch arrangementen inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

www.rapencross.be

Reserveren: info@rapencross.be

www.rapencross.be

> U ontvangt als Business Partner van de Rapencross/Ethias Cross Lokeren:
 

* Uw logo op de website www.rapencross.be met link naar uw website 
 
* Uw logo duidelijk aanwezig in de VIP zone 

* Uw logo op onze sociale media kanalen 

* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone

* 10 gewone toegangskaarten 

* 4 VIP lunch arrangementen  
   inclusief parkeergelegenheid voor uw gasten op de VIP parking

Business partner
1.500 € (excl. BTW)
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Local partner
500 € (excl. BTW)

> U ontvangt als Local Partner van de Rapencross/Ethias Cross Lokeren:

* Uw logo op de website www.rapencross.be met link naar uw website 

* Uw logo op de reuze LED-schermen op het parcours en in de VIP zone

* 20 gewone toegangskaarten 

www.rapencross.be

Reserveren: info@rapencross.be

www.rapencross.be

mailto:info%40rapencross.be?subject=


VIP formules

>>  VIP Lunch
 13u00 - 19u30

>>  VIP Business Box - vanaf 30 personen
 13u00 - 19u30 
 

 



VIP  Lunch
165 € per persoon (excl. BTW)

bus iness  box
180 € per persoon - vanaf 30 personen (excl. BTW)

De VIP Lunch formule laat u in het hart van het 
parcours genieten van een toplunch van de bovenste 
plank. Onze chefs serveren u en uw gezelschap die 
dag een VIP lunch die naam ook écht waardig, mét 
inachtname van de geldende Coronamaatregelen. 

De wedstrijden volgt u op het grote LED scherm in 
de VIP tent of live van in de aangrenzende VIP zone. 

De VIP parking wordt vanaf 12u opengesteld. 

Na afloop van de heren elitewedstrijd kunt u in de 
VIP tent verder netwerken met uw gasten.

Toegangsticket tot het terrein en VIP tent en de VIP 
lunch -inclusief dranken- zijn inbegrepen in deze 
formule.  

Wilt u de Rapencross / Ethias Cross Lokeren samen met 
uw gasten op een unieke manier beleven? Mag het net 
dat ietsje meer zijn? Dan zit u goed met onze Business 
Box formule. Vanaf 30 personen geniet u van de VIP 
lunch vanuit een stijlvol afgescheiden gedeelte in de VIP 
tent. Bovendien krijgt u de mogelijkheid om uw box 
te personaliseren met uw logo en/of reclameuitingen. 
Op die manier ontvangt u uw gasten op de Rapencross 
in een custom made setting. Het grote LED scherm in 

de VIP tent of de aangrenzende VIP zone zorgen ervoor 
dat u niks van de wedstrijden mist.

Bovendien ontvangt u na afloop van de heren 
elitewedstrijd per tafel van 10 personen 2 flessen 
bubbels om na te kaarten in stijl.

 

zaterdag 26 september  I  13u00 – 19u30 zaterdag 26 september I  14u30 – 19u30

www.bkcyclocrosskruibeke.be www.bkcyclocrosskruibeke.bewww.bkcyclocrosskruibeke.be

12u00 
Opening VIP parking* 

13u00 
Verwelkoming met aperitief & amuses in de VIP tent met zicht op de materiaalzone 

Aansluitend VIP lunch

16u15 
Start Rapencross / Ethias Cross Lokeren voor dames elite (live op VTM)

17u30 
Start Rapencross / Ethias Cross Lokeren voor heren elite & U23 (live op VTM)

18u30 
Open bar met luxe hapjes & snacks

19u00 
Interview winnaar Rapencross / Ethias Cross Lokeren

19u30 
Einde VIP formule

* Eén VIP parkingkaart per 2 personen inbegrepen. 

Toegang VIP tent vanaf 13u00

Reserveren: info@rapencross.be Reserveren: info@rapencross.be

www.rapencross.be www.rapencross.be
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12u00 
Opening VIP parking* 

13u00 
Verwelkoming met aperitief & amuses in de VIP tent met zicht op de materiaalzone 

Aansluitend VIP lunch

16u15 
Start Rapencross / Ethias Cross Lokeren voor dames elite (live op VTM)

17u30 
Start Rapencross / Ethias Cross Lokeren voor heren elite & U23 (live op VTM)

18u30 
Open bar met luxe hapjes & snacks 

2 flessen bubbels per tafel van 10 personen

19u00 
Interview winnaar Rapencross / Ethias Cross Lokeren

19u30 
Einde VIP formule

* Eén VIP parkingkaart per 2 personen inbegrepen. 

Toegang VIP tent vanaf 13u00
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Vragen? Partner worden? Interesse in een VIP arrangement? 
 
Neem dan met ons contact op via:           Bram De Brauwer info@rapencross.be  +32 474 85 15 04
     

Uiteraard zijn de voorgestelde pakketten géén onwrikbare voorstellen. 
Wij denken graag mee met uw bedrijf om tot een returnpakket op maat en binnen uw budget te komen.
 
Bestellen kan door te mailen naar info@rapencross.be , via het reservatieformulier op www.rapencross.be  
of ons onderstaand formulier ingevuld terug te bezorgen.

Gewone inkomtickets zijn online te verkrijgen via www.rapencross.be of per e-mail of in de  
voorverkooppunten zoals vermeld op de website (vanaf half augustus).

Reserveren

Firma:   ...........................................................................................

Adres:   ...........................................................................................

BTW nummer:  ...........................................................................................

Contactpersoon: ...........................................................................................
  
Telefoon:  ........../................................................................................    

E-mail:   ...........................................................................................  

Handtekening: 

Reserveert:  

 Pakket Hoofdpartner  (12.500 €)*  VIP Lunch (165 €)*  x  ...........  pers 

 Pakket Platinum Partner  (7.500 €)*  VIP Business Box (180€)* x ............. pers

 Pakket Gold Partner   (5.000 €)*  (business box = minimaal 30 personen)

   
 Pakket Silver Partner   (2.500 €)*  Gewone inkomtickets (10€)* x  ............ tickets  

 Pakket Business Partner  (1.500 €)*
       
 Pakket Local Partner    ( 500 € )*
   

 * vermelde bedragen excl. btw

	 -	De	Rapencross	/	Ethias	Cross	Lokeren	is	een	organisatie	van	vzw	Rapencross	in	samenwerking	met	Stad	Lokeren	en	MKMK	events	bvba	-

www.rapencross.be

wedstr ijdprogramma

zaterdag 26 september  | Rapencross / Ethias Cross Lokeren

www.bkcyclocrosskruibeke.be

12.00-12.30          Opwarming dames junioren

13.00-13.30          Opwarming heren junioren

13.30-14.00         Wedstrijd dames junioren (30 minuten)

14.00-14.30          Opwarming dames elite

14.30-15.10          Wedstrijd heren junioren (40 minuten)

15.10-16.00          Opwarming heren elite en U23

16.15-17.00          Wedstrijd dames elite (45 minuten)

17.30-18.30          Wedstrijd heren elite en U23 (60 minuten)

Voor de meest recente informatie rond de Rapencross/Ethias Cross Lokeren: check www.rapencross.be

Eventuele kosten voor aanmaak van spandoeken zijn ten laste van de partner. vzw Rapencross kan uiteraard 
zorgen voor productie en aanlevering. Plaatsing op het parcours gebeurt door de organisatie.

www.rapencross.be
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