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01 BESTE 
WIELERLIEFHEBBER,

Kuurne-Brussel-Kuurne. Al 75 jaar lang staat onze 
wedstrijd zij aan zij met de Omloop. Op zondag tijdens 
het openingsweekend van het professionele klassieke 
wielerseizoen.
Met winnaars als Johan Musseeuw, Tom Boonen, Mark 
Cavendish, Peter Sagan en Dylan Groenewegen mogen 
we terecht trots zijn op wat we over de jaren heen als 
organisatie gepresteerd hebben. Want hiermee hebben 
we een uitzonderlijke reputatie opgebouwd binnen het 
internationale wielercircuit. Een reputatie die steunt 
op professionalisme, passie, tomeloze inzet en vooral: 
respect. Voor renners, fans, vrijwilligers, sponsors, pers, 
federaties en al wie de wielersport groot maakt.

Kuurne-Brussel-Kuurne: hier ontstaan legendes.  
Het is onze merkbelofte, en die maken we ook waar. 
Want steevast ontpoppen jonge talenten zich hier als 
echte kanjers. Denk maar aan Jasper Stuyven, Dylan 
Groenewegen en aan niemand minder dan Remco 
Evenepoel. Die hier in 2018 – vlak voor z’n sensationele 
doorbraak – nog de internationale juniorenwedstrijd op 
zijn naam schreef.  Elk jaar opnieuw staat Kuurne-Brussel-
Kuurne garant voor een prachtige openingsklassieker. 
Met een prachtig deelnemersveld én een legendarische 
winnaar. Binnen de 25 ploegen met startrecht zijn in 
Kuurne dan ook nagenoeg alle WorldTour-ploegen 
vertegenwoordigd. 

Als sponsor of partner van Kuurne-Brussel-Kuurne link 
je jouw merk aan die internationale sportgebeurtenis 
met bijzonder veel weerklank. Wielersponsorships zijn 
bovendien de drijvende kracht achter onze fantastische 
sport. Dat maakt onze partnerships heel betekenisvol en 
authentiek.

In deze brochure vind je onze uitgewerkte partner-
voorstellen. Maar die kunnen vanzelfsprekend ook 
bijgestuurd worden zodat ze perfect voldoen aan alle 
noden van jouw merk.

Wij hopen alvast op een sportieve samenwerking  
en kijken ernaar uit om je te verwelkomen op zondag  
1 maart 2020 voor een prachtige koersdag.

Met vriendelijke groeten,
Geert Penez
Voorzitter KBK
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WIST JE DAT...

Kuurne-Brussel-Kuurne in de top 5 staat  
van meest bekeken wielerklassiekers
in België.

Dat via uitzending op Eurosport
we over de hele wereld

kijkers bereiken

800.000 

± 3 MILJ. 

Kuurne 
Brussel 
Kuurne 

6500 
fans heeft op  

facebook

en ook nog eens 

10.500 
volgers op

 twitter
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kijkers 

CONTACT
Geert Penez:  0486 89 41 83

PROGRAMMA
• Exclusieve startreceptie
• Uitgebreid aperitief met culinaire hapjes
• Open bar met streekbieren en frisdrank
• Bezoek de ploegbussen
• Beleef de unieke sfeer van de start
• Volg live de inschrijving van de renners

PRAKTISCH
• 10.30  u :  receptie in Kubox
• 11.45  u  :  startschot profwedstrijd 
• 12.15  u  :  einde VIP-formule 

• VIP Parking  :  1 parkeerplaats per 2 tickets

PRIJS
€ 60 per persoon (excl. btw)

ELITE / JUNIORES

VIP 
START

9



PROGRAMMA
• Ontvangst en uitgebreid ontbijt buffet in VIP-tent 
• Open bar met streekbieren en frisdrank
• Bezoek de ploegbussen
• Beleef de unieke sfeer van de start

• Volg live de inschrijving van de renners

PRAKTISCH
• 09.00  u   :  ontvangst in VIP-tent Brugsesteenweg 
• 09.00  u   :   exclusief VIP ontbijtbuffet 
• 10.30  u  :  open bar met streekbieren en frisdrank  
• 11.45  u  :  startschot profwedstrijd 
• 12.00  u  :  einde VIP-formule 
• VIP Parking  :  1 parkeerplaats per 2 tickets

PRIJS
€ 50 per persoon (excl. btw)

ELITE / JUNIORES

VIP 
BREAKFAST
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PROGRAMMA
• Ontvangst in Maelstede 
• Uitgebreid aperitief met culinaire hapjes
• Geniet van een verfijnde VIP lunch met aangepaste wijnen
• Verplaatsing naar VIP tent met shuttlebusjes
• Doorlopend open bar & animatie tijdens en na wedstrijd.
• Exclusief VIP-terras voor doortocht en aankomst juniores en elite
• Geniet van de VIP-walking diner & open bar
• Inclusief optreden van een schitterende coverband met garantie  

op een stevig feestje

Wij bieden gepersonaliseerde tafels vanaf 10 personen aan.

PRAKTISCH
• 12.00 u  : ontvangst in Maelstede
• 15.00  u  :  start shuttle service Maelstede - VIP tent 
• 15.15  u  :  aankomst juniores 
• 16.30  u  :  aankomst profs 
• 17.30  u  :  walking diner in VIP-tent 
• 19.00  u :  shuttle VIP-tent - Parking
• 21.00  u  :  einde VIP formule

• VIP Parking  :  1 parkeerplaats per 2 tickets

PRIJS
€ 190 per persoon (excl. btw)

(Per tafel van 10 personen € 150 reklamebudget)

ELITE / JUNIORES

VIP 
FINISH GOLD
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PROGRAMMA
• Toegang tot VIP-tent met exclusief terras in de aankomstzone
• Open bar met wijn, streekbieren en frisdrank
• Rechtstreekse TV uitzending vanaf 15.00 u
• Doorlopend open bar & animatie tijdens en na wedstrijd.
• Exclusief VIP-terras voor doortocht en aankomst juniores en elite
• Geniet van de VIP-walking diner & open bar
• Inclusief optreden van een schitterende coverband met garantie  

op een stevig feestje

PRAKTISCH
• 15.00  u  :  toegang tot de VIP-tent en VIP-terras
• 15.15  u  :  aankomst juniores 
• 16.30  u  :  aankomst profs
•  17.30  u  :  walking diner in VIP-tent
• 19.00  u  :  shuttle VIP-tent - Parking
• 21.00  u  :  einde VIP formule 

• VIP Parking  :  1 parkeerplaats per 2 tickets

PRIJS
€ 95 per persoon (excl. btw)

ELITE / JUNIORES

VIP 
FINISH SILVER
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PROGRAMMA
• Exclusieve startreceptie : VIP start
• Beleef de unieke sfeer van de start
• Toegang tot VIP-tent : VIP Finish Silver
• Exclusief VIP-terras voor doortocht en aankomst juniores en elite
• Geniet van de VIP-walking diner & open bar
• Inclusief optreden van een schitterende coverband met garantie op een 

stevig feestje

PRAKTISCH
• 10.30  u  :  receptie in Kubox
• 11.45  u  :  startschot profwedstrijd 
• 12.15  u  :  einde startreceptie 
• 15.00  u  :  toegang tot de VIP-tent en VIP-terras 
• 15.15  u  : aankomst juniores 
• 16.30  u  :  aankomst profs
• 17.30  u  :  walking diner in VIP-tent
• 19.00  u  :  shuttle VIP-tent - Parking
• 21.00  u  :  einde VIP formule 
• VIP Parking   :  1 parkeerplaats per 2 tickets

PRIJS
€ 150 per persoon (excl. btw)

ELITE / JUNIORES

VIP 
ON THE SPOT
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•  

PROGRAMMA
• Ontvangst en uitgebreid VIP ontbijtbuffet in VIP-tent
• Begeleiding door ons exclusieve KBK minibus team
• Uw gepersonaliseerde minibus met bedrijfslogo
• Startreceptie met open bar streekbieren en frisdrank
• Volg van dichtbij de inschrijving van de renners
• Geniet van een glaasje champagne
• Lunch in een plaatselijk restaurant
• Volg live de koers via enkele passages in de Vlaamse Ardennen
• Exclusief VIP-terras voor doortocht en aankomst juniores en elite
• Doorlopend open bar & animatie tijdens en na wedstrijd.
• Geniet na de wedstrijd van de VIP-walking diner & open bar
• Inclusief optreden van een schitterende coverband met garantie  

op een stevig feestje

PRAKTISCH
• 09.00 u :  exclusief ontbijtbuffet in VIP-tent Brugsesteenweg
• 11.30-16 u :  beleef de koers in de koers 

    moedig de renners een aantal keer zelf aan 
   inclusief gastronomische lunch

• 16.30  u  :  aankomst profs
• 17.30  u  :  walking diner in VIP-tent 
• 19.00  u  :  shuttle VIP-tent - Parking
• 21.00  u  :  einde VIP formule 
• VIP Parking  :  1 parkeerplaats per 2 tickekts

PRIJS
€ 2.600 per busje van 8 personen (excl. btw)

ELITE / JUNIORES

VIP 
ON TOUR MINIBUS
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PROGRAMMA
• Toegang tot VIP-tent met exclusief terras in de aankomstzone
• Open bar met wijn, streekbieren en frisdrank
• Rechtstreekse TV uitzending vanaf 15.00 u
• Doorlopend open bar & animatie tijdens en na wedstrijd.
• Exclusief VIP-terras voor doortocht en aankomst juniores en elite
• Geniet van de VIP-walking diner & open bar
• Inclusief optreden van een schitterende coverband met garantie  

op een stevig feestje
• Neem plaats in een helicopter en beleef de KBK finale van uit  

de lucht 
• Zoek de renners op het parcours en vlieg over de aankomstzone
• Persoonlijke begeleiding vanaf de VIP-tent naar heli en terug 

PRAKTISCH
• 15.00  u  : toegang tot de VIP-tent en VIP-terras
• 15.00  u  :  ontvangst door heli-team aan VIP-tent voor planning vlucht
• 15.15  u  :  aankomst juniores 
• 15.30  u  :  start heli-vluchten boven KBK finale  
• 16.30  u  :  aankomst profs
• 17.30  u  :  walking diner in VIP-tent
• 19.00  u  :  shuttle VIP-tent - Parking
• 21.00  u  :  einde VIP formule 
• Parking  :  1 parkeerplaats per 2 tickets

PRIJS
€ 250 per persoon (excl. btw)

ELITE / JUNIORES

VIP 
IN THE SKY
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VIP 
OVERZICHT

ELITE / JUNIORES

 Activiteit Timing VIP
Breakfast

VIP 
Start

VIP 
Finish Gold

VIP 
Finish Silver

VIP 
On The Spot

VIP 
On Tour Minibus

VIP 
In The Sky

VIP 
Tailor Made

Ontbijt VIP-tent 9.00 - 
12.00 u

Start receptie Kubox 10.30 u

Rennersbussen 10.00u

Presentatie ploegen 10.00 u

Start renners 11.45 u

Maelstede apero - voorgerecht 
hoofdgerecht - dessert 12.00 u

On tour minibus middagmaal 
culinair 12.30 u

VIP tent met open bar + terras 15.00 u

Helicoptervlucht boven  
aankomstzone 15.30 u

Walking diner na aankomst 17.00 u

Einde afterparty 21.00 u

VIP parking 1  p a r k e e r t i c k e t  p e r  2  t i c k e t s

PRIJS/persoon  (exclusief BTW) 50 € 60 € 190 € 95 € 150 € 2.600 € 250 € request

busje 8 personen
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ELITE / JUNIORES / CYCLO

ELITE /  JUNIORES
Geert Penez  0486 89 41 83  geert.penez@kbk.be
Bram Schietgat  0474 96 12 72 bram.schietgat@kbk.be
Marc Vantieghem  0477 45 31 76 marc.vantieghem@stow-group.com

vzw Koninklijke Sportingclub Kuurne,  
Marktplein 9, 8520 Kuurne
BE 0407 908 952

info@kbk.be
www.kbk.be

      @KuurneBxlKuurne

      Kuurne-Brussel -Kuurne

KBK 
CONTACT
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vzw. Koninklijke Sportingclub Kuurne,  
Marktplats 9, 8520 Kuurne, BE 0407 908 952




