Beste sportvrienden & sponsoren

Waarom denken jullie dat wij “ The Champions
Cycle Tour“ ieder jaar terug willen organiseren?
Met veel geluk heb ik de keelkanker die mij
enkele jaren terug onverwachts overviel kunnen
overwinnen.
Dank zij de vele bestralingen, chemotherapie en
de goeie zorgen die ik in het UZ Gent mocht
ondergaan
Dank zij mijn goeie relaties met mijn vroegere
collega’s toprenners hoop ik na dit prachtig
sportevenement nog een paar duizend euro te
kunnen schenken aan “ Stichting tegen Kanker
“ Deze Stichting gaat op zoek naar nieuwe
methoden, koopt nieuwe dure machines aan om
hun kankerpatiënten te redden uit de klauwen van
dat lelijk beest die “ Kanker “ noemt
Iedereen van ons kan er slachtoffer van worden
en daarom hebben wij met VZW Pevenage
Cycling dit initiatief genomen. Na drie edities staat
onze teller op 18.500 €, graag zouden wij dit jaar
de 25. 000 € bereiken
Daarom hoop ik op jullie steun om een beetje te
helpen dit doel te bereiken dit jaar.

CONTACT
TELEFOON:
+32 473964840
WEBSITE:
www.rudylounge.be
E-MAIL:
r.pevenage@gmail.com

Met sportieve groeten,
Avec mes salutations sportieves,
Pevenage Rudy

Beste vrienden, kandidaat-sponsor

Tijdens de volgende weken zullen Rudy & medewerkers op zoek
gaan naar een 20 tal sponsoren om erin te slagen deze elite exprofrenners naar Geraardsbergen te halen
Daarbij komt dat verplaatsing , logement & avondfeest voor
renners & sponsoren gratis aangeboden wordt
Elke renner zal uitgerust zijn met een wielertrui met de reclame
van zijn sponsor
Elke sponsor kan s ’avonds met 5 personen aanwezig zijn op het
avondfeest dat aanvangt om 20 u met een prachtige BBQ
waarbij de dranken inbegrepen zijn

Kandidaat deelnemers buiten de elite mogen deelnemen aan de
wedstrijd & avondfeest mits inschrijving vooraf van 250 €
( deelname rit , 1ste klasse outfit trui + koersbroek ) en deelname
aan het avondfeest
Elke sponsor wordt met zijn gezelschap gefotografeerd met zijn
respectievelijke renner . Na de BBQ sluiten we de dag af met DJ
Van Vlaanderen en optreden van een topvedette uit de Vlaamse
muziekwereld
Vanaf 22 u worden de dranken aangerekend aan de prijzen van
Rudy’s Lounge Bar
Het parkoers van de Champions Tour bestaat uit 6 ronden van
Ca 9,5 km in de prachtige omgeving van Rudy’s Lounge
(identiek parcours voor U 19 maar dan 10 ronden van 9,5 km)
Start & Aankomst aan de ingang van Rudy’s Lounge
Opgelet: The Champions Cycle Tour is een fietstocht en GEEN
WEDSTRIJD

Samenvatting van dit prachtig wielerfeest:
Om 13 u 30:
Wedstrijd voor U19 renners (Flanders Cycling) over een afstand
van ca 95 km (10 ronden van 9,5 km) met start en aankomst
aan Rudy’s Lounge
Aankomst ca 16 u
Beleving van Bk voor Profs via voorziene TV in Rudy’s Lounge
Voorstelling Elite Ex Profrenners vooraan Rudy’s Lounge
17 u 30: Start van Champions Cycle Tour
19 u: Aankomst en verfrissing
20 u: aanvang avondfeest
—————————————

DIT WIELERFEEST wordt georganiseerd door VZW Pevenage
Cycling met de ondersteuning van Wielerclub “Onder ons Parike
“en ten voordele van “STICHTING TEGEN KANKER “
Na de 3 vorige edities kon Pevenage Cycling in totaal 18.500 €
schenken aan de Stichting

Met sportieve groeten,
Avec mes salutations sportives,
Kind regards
Saluti cordiale
Rudy Pevenage
Contact via Gsm +32/0473964840
Of per mail: r.pevenage@gmail.com

!!! Peter Champions & Deelnemer aan de Cycle
Tour : Helmut Lotti !!!
Deelnemers ex -Profs:
———————————1 Jan ULLRICH
2 Erik ZABEL
3 Oscar FREIRE
4 Richard VIRENQUe
5 Eugeny BERZIN
6 Lucien VAN IMPE
7 Didi THURAU
8 Fons DE WOLF
9 Dirk DE WOLF
10 Rudy PEVENAGE
11 J-M WAMPERS
12 Jens HEPPNER
13 Kai HUNDERTMARCK
14 Emanuel BOMBINI
15 Nico MATTAN
16 Pol VERSCHUERE
17 Jacques HANEGRAAF
18 Erik BREUKINK
19 Steve DEWOLF
20 Stan TOURNE

Reserven:
Andrej Tsmile
Bart Swings
Marc Maertens

1 ste editie: Overhandiging cheque van10000 euro

2 de editie: Overhandiging cheque van 7500 euro

3 de editie schenking van 1000 euro naar aanleiding van de
boekvoorstelling

