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Het idee

Tijdens een toertocht in Engeland met de TI-Raleigh’s besefte ik 
wat een fenomenale wielerploeg dit ooit was. 

Piet Van Katwijk gaf de aanzet voor dit initiatief. Hij organiseerde 
immers in zijn woonplaats ‘s Hertogenbosch reeds zo’n fietstocht 
met de TI-Raleigh Vintage Cycling Club en enkele ex-Raleigh-profs.

Zo’n reunie in combinatie met een wielertoertocht moest in wie-
lerminnend Vlaanderen - en meer bepaald in het Waasland - ook 
kunnen. 

De start voor een gelijkaardig event was gegeven. De Wase profs 
mochten niet ontbreken en de wielertoeristen die samen met de ex-
profs in dit peloton zouden rijden, zou onze doelgroep worden.

Eén vergadering met Lieven Dehandschutter, Burgemeester van 
Sint-Niklaas, volstond om de kick-off te geven van dit geweldig 
wielevenement: de TI-Raleigh Tour Waasland was geboren.

We zochten enkel nog een goed doel. Tot ik tijdens een wieleror-
ganisatie in Waasmunster-Ruiter de wielerploeg van vrtNWS ont-
moette. Met o.a. nieuwsanker Goedele Wachters, Bart Schols van 
“De Afspraak” en Europa-journalist Rob Heirbaut als speerpunten. 
Zij vormden een wielerteam dat deelnam aan de 1000 km van Kom 
op tegen Kanker tijdens het voorbij Hemelvaartweekend. Zij zijn 
intussen ingeschreven voor de intussen volgeboekte editie 2019. Dit 
mega-evenement bracht vorig jaar bijna 5 miljoen euro bijeen voor 
de strijd tegen kanker.

De opbrengst van deze Ti-Raleigh Tour Waasland gaat dus - via het 
team van vrtNWS - integraal naar Kom op tegen Kanker.

Sandra en Geert van Pilootwagen Waasland, ex-
profs Ronny De Bisschop en Theo Verschueren, 
WTC Kontakt en Bike Fun Andalucia stapten mee in 
het project. De cirkel (of het fietswiel) was rond.

Bedankt aan iedereen die ons initiatief alvast een 
warm hart toedraagt en de nodige steun geeft om 
dit te doen slagen.

Franky De Gendt

www.pilootwagen-
waasland-be.webnode.be



Het team

De organisatie van de TI-Raleigh Tour Waasland is in handen van WTC 
Kontakt, in samenwerking met het Stadsbestuur van Sint-Niklaas, Piloot-
wagen Waasland, de 1000 km van vrtNWS, TI-Raleigh Vintage Cycling 
Club (UK) en ex-Raleigh-profs.

Een fietstoertocht voor wielertoeristen doorheen het Waasland. 
Met verzekerde deelname van het team van vrtNWS (o.a. met 
Goedele Wachters, Rob Heirbaut, Bart Schols), ex-Raleigh-profs 
en tientallen Wase ex-profwielrenners.
Na de wielertocht: BBQ met interviews met de aanwezige kam-
pioenen.

Het concept

Franky De Gendt

Start op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Vlakke rit van ca. 80 km. 
doorheen het Waasland met tussenstops in Sint-Gillis-Waas en 
Klein-Sinaai (met medewerking van de gemeentebesturen van Sint-
Gillis-Waas en Stekene). Aankomst te Sint-Niklaas.

Start en parcours



Het goede doel

Sponsormogelijkheden

Hoofdsponsor

• Logo op affiche
• Logo op flyers
• Logo op Facebookpagina
• Spandoek op BBQ bij interviews
• 5 deelnametickets en BBQ 500 euro

Sponsorpakket 1

• Logo op affiche
• Logo op flyers
• Logo op Facebookpagina
• 3 deelnametickets en BBQ 250 euro

Sponsorpakket 2

• Klein logo op affiche
• Klein logo op flyers
• Klein logo op Facebookpagina
• 2 deelnametickets en BBQ 150 euro

Sympathisant 50 euro

Rekening BE10 6108 2944 8004

Eric Staes

De integrale opbrengst van dit wielerevenement wordt 
geschonken aan het wielerteam van vrtNWS dat 
tijdens het hemelvaartweekend 2019 deelneemt aan 
de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Zij brengen 
per team 5000 € bijeen dat integraal gaat naar het 
onderzoek tegen deze vreselijke ziekte. In 2018 werd 
tijdens dit evenement bijna 5 miljoen euro verzamelt.



Hommage aan de Wase wielerprofs
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