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CAPS URBAN 
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VIP & TICKETS

KORTRIJK





WAAROM KIEZEN VOOR 
CYCLOCROSS EN DE DVV 
VERZEKERINGEN TROFEE?

• Cyclocross is de meest gemediatiseerde wintersport in Vlaanderen

• Fan experience & comfort

• Ideale TV-format

• ‘Top of the bill’ - deelnemersveld

• Gemiddeld 6.000 à 10.000 toeschouwers

• Alle manches worden rechtstreeks uitgezonden op  
VRT/Sporza en Eurosport Nederland

• Op VRT ook live-uitzending van de dameswedstrijd = 2uur30 live TV!

• Kijkcijferkanon: 400.000 à 900.000 kijkers voor de live-uitzending
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PROGRAMMA

ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019

• 09u00 : Opening inkomposten 

• 09u30 : Jeugdinitiatie 

• 10u30 : Junioren

• 11u50 : Beloften 

• 13u45 : Elite Dames  
(Sack Zelfbouw Ladies Trophy)

• 15u00 : Elite Heren
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VIP RIVERSIDE LEIE  €225 pp*
11u00 - 19u30

• 11u Verwelkoming in de verwarmde en stijlvol aangeklede VIP tent  
met een glas kwaliteitschampagne & amuses

• 12u00 Aanvang gastronomisch 4-gangenmenu in combinatie  
met een selectie van uitgelezen wijnen.

• 15u00 Startschot elitewedstrijd CAPS Urban Cross 
 U kan deze wedstrijd - zoals u het zelf wenst - volgen vanuit de VIP tent op groot  

scherm of uiteraard van dichtbij in het veld.
• 16u00 Na afloop van de wedstrijd verwachten wij u terug in de VIP tent om  

na te kaarten over de - ongetwijfeld spetterende - CAPS Urban Cross Kortrijk. 
 Wij serveren u en uw gasten een hartverwarmende receptie.
 Uiteraard dit alles met aangepaste dranken uit de open bar.
• 17u00 Live interview met winnaar elite heren CAPS Urban Cross 2019
  After-party met een spetterende DJ
• 19u30 Einde VIP formule

*vanaf +10 personen € 215 pp
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FLANDRIEN  €130 pp*
VIP CAFÉ
WALKING LUNCH

12u00 – 17u00

• Gezellige VIP-ruimte nabij het parcours
• Inclusief VIP-parking

• Welkomstaperitief om 12u00
• Uitgebreid walking buffet van warme en koude gerechten

• Bier, wijnen, frisdranken en koffie à volonté
• Wedstrijden live te volgen op verschillende TV-schermen in de VIP-ruimte

• Na afloop van de wedstrijd verwachten wij u terug in de VIP-ruimte
 waar wij u en uw gasten een hartverwarmende receptie aanbieden.

FLANDRIEN VIP CAFÉ €85 pp*
RECEPTIE

15u00 – 17u00

• Gezellige VIP-ruimte nabij het parcours
• Receptie met warme borrelhapjes

• Bier, wijnen, frisdranken en koffie à volonté
• Wedstrijd live te volgen op verschillende TV-schermen in de VIP-ruimte
• Inclusief VIP-parking

*vanaf +10 personen: €120 pp

*vanaf +10 personen: €75 pp
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