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Georganiseerd door



Deze winter zullen we andermaal een cross 
organiseren op de flanken van de Poelberg. Een 
krachttoer. Het traject dat aan zo'n evenement 
voorafgaat is zowaar nog golvender dan het cross- 
parcours zelf. 

De Poelbergcross is niet alleen voor ons team, 
maar ook voor het veldrijden zelf, voor onze stad 
en bij uitbreiding de hele provincie een belangrijk 
uithangsbord. Velen hebben reikhalzend uitgekeken 
naar een herhaling van de eerste editie. Deze cross 
staat met stip aangeduid in de kalender van menig 
renner en veldritsupporter.
 
Omringd door de prachtige vergezichten die de 
Poelberg rijk is, kunnen honderden toeschouwers 
kennismaken met onze sport waarmee we jong 
en oud een zinvolle vrijetijdsbesteding willen 
aanbieden. Nergens kan je zo dicht komen bij de 
actie en emoties als in het veldrijden. 

Om er opnieuw een fantastische editie van 
te maken, hebben we echter partners nodig. 
Sponsors die zowel kunnen helpen bij het ter 
beschikking stellen van communicatiekanalen, als 
van financiële middelen om onze jeugd de tijd 
van hun leven te bezorgen. We zien dat graag als 
langetermijnverbintenissen want in 2021 willen we 
er terug staan.

Hebt u interesse in een samenwerking rond een 
sport die een toonbeeld is van oerdegelijke Vlaamse 
kwaliteit en eigenheid en per wedstrijd tot een 
miljoen kijkers aantrekt? 

Contacteer ons.

Mark Van den Meerssche 
voorzitter Tomabel-Inofec Cycling Team
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- info@tomabel-inofec-cyclingteam.com - 
0497 416141



Het Tomabel-Inofec Cycling Team
Wie zijn we?

“Tomabel-Inofec Cycling Team wil een wielerploeg 
zijn met een sterke focus op veldrijden die 
jeugdige renners in competitie wil begeleiden en 
ondersteunen om hun persoonlijke doelstellingen te 
bereiken in een vriendschappelijke en ongedwongen 
sfeer. “

We willen dit zijn:

voor jeugd in en rond onze thuisbasis Ardooie, waar de 
maatschappelijke zetel gelokaliseerd is en waar we kunnen 
terugvallen op oefenruimte en accommodatie, en Tielt waar INOFEC 
kantoormeubelen gehuisvest is en onze cross in 2020 zal doorgaan,

in een actieve samenwerking met Cycling Vlaanderen en met 
nauwe betrokkenheid van onze sponsors en alle ouders,

als drijvende kracht van een klimaat waarin kwaliteit, sportiviteit, 
vriendschap en respect voor zowel vriend als tegenstander  
primordiaal zijn,

door onze waarden over te dragen naar de buitenwereld via de 
sport, onze leden, sponsors, medewerkers en sympathisanten.

Het Tomabel-Inofec Cycling Team werd opgericht in 2005 wanneer het noeste 
zweet van hard werkende Tomabel telers en ploeterende veldrijders elkaar 
vonden in de sport. Dankzij de steun van het Tomabel kwaliteitslabel kreeg 
de ploeg een eigen identiteit en kleurden de LRC cyclocross wedstrijden rood en 
groen.  

Toen we na enkele jaren besloten om resoluut de kaart van de jeugd te trekken, 
vonden we extra steun bij Marc Speeckaert van INOFEC kantoormeubelen om 
de overgang naar een goed omkaderde jeugdwerking op touw te zetten.

De omschakeling van feitelijke vereniging naar een volwaardige VZW structuur 
was een belangrijke stap die onze ambitie uitspreekt om een kwalitatieve 
jeugdopleiding aan te bieden. Het ondertekenen van de Panathlon verklaring en 
het opstellen van een beleidsplan zijn slechts enkele van de extra stappen.
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Sinds 2017 is het Tomabel-Inofec Cycling Team als opleidingsploeg aangesloten 
bij Cycling Vlaanderen en krijgt het subsidies uit het jeugdsportfonds. Het is onze 
ambitie om als jeugdsport club jongeren aan het sporten te krijgen in een sport 
waarin plezier en sportbeleving primeert boven de prestaties. Anderzijds willen 
we onze leden zo veel mogelijk bijstaan in hun persoonlijke ambities, aan de hand 
van wekelijkse trainingen en gerichte opleidingen.

Het Tomabel-Inofec Cycling team heeft een gemotiveerd en enthousiast bestuur 
dat instaat voor een kwalitatieve basiswerking. Naast het dagelijks bestuur is er de 
wekelijkse ondersteuning van onder andere vele vrijwilligers en vaste fotografes. 
2 gediplomeerde trainers en andere vrijwilligers staan in voor de wekelijkse 
trainingen.
De organisatie van grote activiteiten wordt opgenomen door werkgroepen die elk 
afzonderlijk bijeenkomen en hun verslagen aan het dagelijks bestuur voorleggen.



Grootse prestaties beginnen 
bij een goede ondersteuning

Als team nemen we deel aan tal van evenementen en wedstrijden die de teamgeest op peil houden. 
Een team wordt echter niet alleen gevormd door enkele sterke renners en een hoop lol. 
In de eerste plaats is het van groot belang om ook onze medewerkers en familie te betrekken in de 
ploeg. Zij vormen de beste omkadering voor de vele inspanningen en ontberingen die elke atleet moet 
doorstaan. 
Daarnaast is het belangrijk om alle renners van de broodnodige materialen te voorzien, zodat ze elk hun 
sport op een aangename en veilige manier kunnen beoefenen. 

Onder het waakzame oog van bondssecretarissen van Cycling 
Vlaanderen, hulpdiensten en talrijke toeschouwers steken 
onze leden wekelijks halsbrekende toeren uit. Hoewel 
spectaculair tonen ze iedere keer opnieuw dat ze hun fiets en 
de technieken van het veldrijden meester zijn. Daarom ook 
vormen behendigheid en fietsbeheersing de basisonderdelen 
van onze wekelijkse trainingen.

Ieder avontuur start met een 
droom, zoals het Tomabel-
Inofec Cycling Team.

Door de goede 
samenwerking met de 
mensen van Cycling 
Vlaanderen konden we 
zeer vlug inpikken op het 
niewe toegangsexamen 
voor jeugdrenners. Na 
een aantal specifieke 
wintertrainingen waarin 
we de knepen van de 
proeven aanleerden, 
slaagden dan ook al 
onze leden voor hun 
toelatingsproef.
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Jana Van Compernolle werd 
provinciaal kampioene bij de 
13-jarigen op de weg. 

De televisie maakt haar 
opwachting. Ook dat hoort 
erbij.



Ondanks alle goede resultaten en de spanning 
die daar soms mee gepaard gaat, kunnen 
we toch trots stellen dat vooral vriendschap 
de drijfveer is die onze renners naar de 
training brengt. Daardoor is iedere activiteit of 
wedstrijd een avontuur en een nieuwe stap 
dichter bij het verwezelijken van onze droom.
Een ploeg die gedragen wordt door 
vriendschap en samenhorigheid. Een Tomabel-
Inofec Cycling Team met en voor elkaar.
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Omdat onze renners meestal worden vergezeld door 
een uitgebreide schare ouders en sympathisanten, 
kijkt niemand nog vreemd op wanneer de Tomabel-
Inofec karavaan landt. Wekelijks worden de tenten 
en tafels opengeplooid om vervolgens spijs en drank 
uit te stallen voor de aanwezigen. Ondertussen 
worden de fietsen nagekeken en op punt gezet 
zodat het opwarmingsritueel kan beginnen. Onze 
renners weten zich dan ook goed ondersteund door 
de Tomabel-Inofec familie en hoeven zich louter op 
hun wedstrijd te concentreren. 

Koersen in de zomer is top 
maar het blijft altijd leuk 
om gras onder de wielen te 
voelen.

Xander Scheldeman voerde 
onze sterke generatie 
14-jarigen aan op de weg.

'Iedere week is het uitkijken naar de volgende training om al de vrienden 
terug te zien. Telkens is het de ideale gelegenheid om elkaar uit te dagen 
en onze grenzen te verleggen' (Warre) 

Fietsen is sowiezo leuk, maar samen trainen maakt het echt top.



Geïnteresseerd?

We ontwikkelden verschillende mogelijkheden om ons te steunen. Zo is er ook voor u een 
pakket dat u op het lijf is geschreven. 

Hoe kan u bijdragen aan onze 
cross?

5 SPONSOR-
FORMULES

Platina sponsor 1

Gouden sponsor 3

Bronzen sponsor5

Zilveren sponsor4

We nodigen iedereen uit om zelf aanwijzingen te geven in welke mate wij u  kunnen 
helpen om uw doelstellingen te halen.

Diamanten sponsor 2



Bijdragen tussen

€ 50

€ 2000

Sinds een paar jaar hebben we als ploeg een mooie reputatie opgebouwd wat betreft de 
organisatie van onze crossen. Een groot aantal renners van 7 tot 77 jaar kon zich uitleven op 
een mooi, overzichtelijk parcours met bijhorende faciliteiten voor mechaniekers, supporters en 
omstaanders.
Op 7 en 8 november palmen we voor de tweede keer de flanken van de Poelberg in. We 
willen renners van over het hele land de mogelijkheid te bieden om een topcross te beleven. 
De eerste editie was alvast een schot in de roos met een mooie return voor onze tevreden 
sponsors. 

Dit zijn de sponsorformules voor 2020 :

Platina

2000€

8 VIP kaarten

20 toegangskaarten

40 meter banner

logo op kaarten

logo in feesttent

logo op banners

logo achter podium

logo op de website

5 VIP kaarten

20 toegangskaarten

20 meter banner

logo op kaarten

logo in feesttent

logo op banners

logo achter podium

logo op de website

Diamant

1000€

2 VIP kaarten

10 toegangskaarten

10 meter banner

logo op kaarten

logo in feesttent

logo op banners

logo achter podium

logo op website

500€

Goud

250€

Zilver Brons

Projectie logo

150€

50€

6 toegangskaarten

logo in feesttent

logo op website

2 toegangskaarten

Het logo van uw 
bedrijf wordt 
doorlopend 

geprojecteerd in de 
feesttent

Voor alle extra info bezoek: http://www.Inofec-Poelbergcross.com                                                                                                                                              
                                                                             

VIP kaarten

10 toegangskaarten

4 meter banner

logo op kaarten

logo in feesttent

logo op banners

logo achter podium

logo op website

Sponsorformules

Naamsponsor

Platina, diamanten en gouden sponsors kunnen extra VIP kaarten verkrijgen 
aan 50 euro per persoon
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Programma

10 | SPONSORDOSSIER 

   

Zaterdag 7 november -  miniemen en aspiranten

Dikke bandenrace
Voor alle niet aangeslotenen tussen 6 en 12 jaar

09.00 u                Inschrijving
10.00 u                Wedstrijd

Miniemen 

10.00 - 10.45 u     Inschrijving 
11.00 u                Parcoursverkenning olv begeleiders Cycling Vlaanderen

                              gevolgd door eerste wedstrijd 

Aspiranten

12.30 u                Start inschrijvingen
13.30 u                Wedstrijd 12-jarigen ( 20 minuten )
14.15 u                Wedstrijd 13-jarigen ( 22 minuten )
15.00 u                Wedstrijd 14-jarigen ( 25 minuten )

Gentlemen-cross  kampioenschap van Tielt 
    

16.00 u                Wedstrijd van 30 minuten
17.00 u                Prijsuitreiking met trui 

    

Zondag 8 november  - nieuwelingen/juniors/
                                    masters/dames

09.00 u               Start inschrijvingen
10.45 u               Wedstrijd Masters B 
10.46 u               Wedstrijd Masters C 
11.45 u               Wedstrijd Amateurs/Masters A 
12.45 u               Dames
13.45 u               Nieuwelingen
14.30 u               Juniores
15.30 u               Elite zc & U23
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Bereikbaarheid - parcours - faciliteiten



Bedenktijd nodig? 
Dit kan u nu al doen

Contact
Mark Van den Meerssche
info@tomabel-inofec-cyclingteam.com
0496/560 837

Vind ons leuk!
http://www.facebook.com/pages/
Tomabel-Cycling-Team/2084881361827

Bezoek onze website
Volg onze prestaties, gebeurtenissen, nieuwtjes...
Wees deel van ons verhaal aan de wereld

http://tomabel-inofec-cyclingteam.com

Bewonder ons foto archief
Vind een prachtig beeldverhaal van onze 
prestaties en stel je daarbij nu al uw logo 
voor.

http://tomabel.smugmug.com/

GRATIS


