
Brico gooit zich op het veldrijden met BRICO
CROSS

De temperaturen van de voorbije week brachten ons even in verwarring, maar een blik op de

kalender schiep duidelijkheid: de veldritwinter 2016-2017 staat wel degelijk voor de deur. Een

nieuw seizoen waarin een nieuwe wind waait. Een deugddoende bries, met meer veldrijden op

open net: zes crossen - waarvan twee nieuwe - bundelen de krachten. Alle wedstrijden worden

voortaan omgedoopt tot BRICO CROSSEN en zullen op open net worden uitgezonden door

VTM.

De opener op de mythische Muur kan meteen tellen. Na 18 jaar keert de veldritwereld terug

naar Geraardsbergen. Mét wereldkampioen Wout van Aert, met Kevin Pauwels, met Tom

Meeusen en vele anderen. Het wordt ongetwijfeld een eerste waardemeter van de verhoudingen.

BRICO (h)erkent het competitieve aspect.

"Dit veldritproject past perfect in de geest en de waarden van ‘Brico voor de
makers’. Of het nu sport of 'doe-het-zelf' is, het omvat hetzelfde idee: jezelf
overtreffen, de voldoening die je haalt uit het realiseren van iets anders of iets
nieuws, het bereiken van een product door zelf iets te maken."

Doe-het-zelf tips & advies - Wat ga jij maken? Voordemakers.be

http://www.voordemakers.be/


Niet toevallig rijden in de zes BRICO CROSSEN de beloften tussen de profs. "We willen de

jongeren naar de koers en de cross halen. Als challenger voor de gevestigde waarden, en als

supporter. Er staat een fantastische nieuwe generatie veldrijders aan de top en er zijn geweldig

getalenteerde jongeren op komst," luidt het bij mediapartner VTM. "BRICO CROSS zoekt de

opvolgers en uitdagers van Sven Nys, Niels Albert, Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Lars

van der Haar... voor het jaar 2020."

Een mening die ook de overkoepelende bvba SPORT ID deelt. "Dit is een unieke opportuniteit,"

aldus Chris Mannaerts. "Voor niet-klassementscrossen is het niet altijd evident om in leven te

blijven. Dat genre wedstrijden wordt dikwijls naar de achtergrond gedreven door de gevestigde

waarden. Toch geloven wij dat ze de klassiekers van de toekomst kunnen worden. De krachten

bundelen, betekent sowieso een stap richting zekerheid. En dat onze wedstrijden op open net

worden uitgezonden door VTM, zal de veldritfan ongetwijfeld als muziek in de oren klinken."

KALENDER:

Zondag 11 september 2016 - Geraardsbergen

Zaterdag 8 oktober 2016 - Meulebeke

Zaterdag 15 oktober 2016 - Kruibeke

Vrijdag 30 december 2016 - Bredene

Woensdag 1 februari 2017 - Maldegem

Zondag 12 februari 2017 - Hulst (Ned)

BRICO CROSS Geraardsbergen (ism GP Stad Eeklo)

Nieuwkomer op de kalender. Alhoewel… ook niet helemaal. Zowel in 1996 als 1997 won Mario

De Clercq al op de flanken van de Muur, in januari 1998 pakte Marc Janssens er zijn tweede van

drie nationale titels. Het was de laatste keer dat op de Muur veldrijders te bewonderen waren.

Straks wordt de Geraardsbergse BRICO CROSS de openingsveldrit van het nieuwe seizoen. Een

waar de veldritwereld reikhalzend naar uitkijkt en die meteen live op uw tv-scherm te zien zal

zijn. Geraardsbergen zal in de toekomst afwisselend met Eeklo georganiseerd worden.

BRICO CROSS Meulebeke

Brico Cross

http://www.brico-cross.be/


De organisatoren van de Berencross zijn ambitieuze West-Vlamingen. Pas in 2013 stond de

wedstrijd in het prachtige domein Ter Borcht voor het eerst op de kalender, toen nog als B-

cross. Een jaar later kruisten de profs er al de degens. Vandaag maakt ook Meulebeke deel uit

van de BRICO CROSSEN. En in 2021 mikken ze nog hoger met de organisatie van de nationale

kampioenschappen.

BRICO CROSS Kruibeke

Ook de initiatiefnemers van de Wase Polderscross zijn van geen kleintje vervaard. Nog meer

dan in Meulebeke is the sky er the limit. Ook in Kruibeke zijn ze deze winter pas aan hun vierde

editie toe, maar lokten vorig jaar wel 10.000 toeschouwers. Ondertussen reven ze in Kruibeke -

net als in Meulebeke - al de Belgische kampioenschappen binnen. In 2019 wordt Kruibeke thé

place to be. De voorbije twee edities van de Polderscross staan op naam van wereldkampioen

Wout van Aert. Wat wordt het dit jaar?

BRICO CROSS Bredene

Tussen Kerst en Nieuwjaar trekken we traditiegetrouw richting Noordkust voor de

Sylvestercross. Een wedstrijd die van 1993 tot 2004 in Veldegem werd georganiseerd, daarna

voor een viertal jaar naar Torhout verhuisde, maar sinds 2009 zijn vaste stek vond in. En ook al

zit deze Ereprijs Paul Herygers tussen een paar klassementscrossen geprangd, met winnaars als

Sven Nys, Zdenek Stybar en Wout van Aert kent Bredene een erelijst die mag gezien worden. De

toetreding tot de BRICO CROSSEN kan de positie op de kalender alleen maar verstevigen.

BRICO CROSS Maldegem

In 2007 zette Sven Nys als eerste zijn naam op de erelijst van de Parkcross. De zogenaamde

‘WK-herkansing’ staat intussen bekend als een gezellige wedstrijd waarop de nieuwe

wereldkampioen(en) steevast hun opwachting maken en nog eens extra in de bloemen worden

gezet. Dit jaar dus de vijfde van zes BRICO CROSSEN en voor het eerst sinds het ontstaan ervan

live op VTM.

BRICO CROSS Hulst



Een nieuwkomer in het veldritlandschap als afsluiter. In Zeeuws-Vlaanderen zijn ze nu al trots

op hun eerste internationale Vestingcross. "Hulst is één van de best bewaarde vestingsteden van

Nederland. Met een parcours op de vestingwerken bij de Dubbele Poort is er een unieke

entourage voor dit topsportevenement. Hier aan de grens komt het beste van twee werelden

samen. Dat weet de Vlaamse wielertoerist al langer," klinkt het bij wethouder Haegeman. De

organisatie is in handen van het team dat ook de Polderscross (en de kersverse

wereldbekermanche in het Duitse Zeven) in goede banen leidt. Uiteraard in volle samenwerking

met de stad Hulst.
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OVER BRICO

Brico is the number one "Do It Yourself" chain in Belgium. At Brico customers find a wide range of do-it-yourself
items, garden products and decoration. Brico also offers a large number of services with regard to the do-it-
yourself sector.

Briconewsroom

http://brico.pr.co/
http://brico.pr.co/

