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Spektakel op het witzandstrand
aan het Zilvermeer!

 

Het recreatiedomein in de provincie Antwerpen stond jaar 
na jaar garant voor een snelle en mooie veldrit maar werd 

nog nooit opgenomen in een regelmatigheidscriterium.

De ware speeltuin voor de veldrijders die graag door het 
zand klieven wordt dit jaar voor het eerst onderdeel van de 

Exact Cross.

Kunnen Lucinda Brand en Wout Van Aert hun overwinning, 
die ondertussen van 16 januari 2021 dateert, verlengen?

 
Dé gezellige en sportieve plek om te vertoeven

in de kerstsfeer!



 Internationale veldrit met •
 deelname van de
 Belgische én de
 wereldtop veldrijden

 Parcours op en rond het •
  witzandstrand aan het    
 Zilvermeer in Mol

 Live uitzending •

Gezellige cyclocrossfeer  •
 tijdens de kerstperiode

PROGRAMMA
14u45 Startschot  
 Junioren  
 mannen
16u15  Startschot  
 Elite Dames
17u30  Startschot  
 Elite Heren
18u30  Einde  
 wedstrijd



Geniet van een overheerlijke 
VIP lunch voor de start van 
de elite wedstrijden. Gelegen 
naast het parcours wandel je 
vlot van de verwarmde VIP naar 
het spektal op het parcours.
In het stijlvol aangeklede 
restaurant kunt u de 
wedstrijden volgen op de 
LED schermen. Na de lunch 
geniet u verder van de open 
bar met hapjes en drankjes.
 

Programma
13u15  onthaal VIP lunch
 met bubbels en amuses
13u45  start VIP lunch in buffetvorm
14u45  Startschot Junioren mannen
15u30  einde buffetten
16u15  Startschot Elite Dames
17u30  Startschot Elite Heren
18u30  einde wedstrijd
19u30  Einde VIP
 
165 EUR p.p. excl. BTW
Inclusief VIP parking



Vanaf 15u45 verwelkomen wij u 
graag in de gezellige VIP bar met
doorlopend hapjes en dranken. 

In het stijlvol aangeklede en 
verwarmde VIP restaurant kunt 
u de wedstrijden volgen op de 
LED schermen.

Programma
14u45 Startschot Junioren mannen
15u45 opening VIP bar
16u15  Startschot Elite Dames
17u30  Startschot Elite Heren
18u30  einde wedstrijd
19u30  Einde VIP 

95 EUR p.p. excl. BTW
Inclusief VIP parking



TOON FREMAU
Project Manager
Toon.fremau@golazo.com
+32 (0)477 68 48 36
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