26 december 2008: Wereldbeker Cyclo‐cross op Circuit Zolder
Frans Bevers Catering heeft een lange traditie in het verzorgen van de publiekscatering op grote
sportmanifestaties. In deze periode van het jaar is Frans Bevers Catering alom present op veldritten
in binnen‐ en buitenland. In het verleden stond Frans Bevers Catering in voor de publiekscatering op
de WK's in Zolder (2002) en Hooglede‐Gits (2007) en ook dit seizoen staan de vertrouwde
verkoopstanden van Frans Bevers Catering op het WK in Hoogerheide (31 januari en 1 februari 2009).
Wat u misschien niet weet is dat Frans Bevers één van de drijvende krachten is achter de traditionele
kerstcross op 2e kerstdag die dit jaar verhuist van Hofstade naar Circuit Zolder.
Meer info over dit niet te missen evenement in onderstaand persbericht van Pro‐Cycling, de
organisator van dit evenement.
Persbericht
Een Wereldbeker cyclocross is naast het Wereldkampioenschap de enige volwaardige UCI cyclocross
organisatie, alle anderen werken onder de UCI normen maar hebben een eigen structuur, zo zijn er
de GvA Trofee, de Superprestige en tal van Internationale wedstrijden. Het bijzondere aan de
Wereldbeker is dat de renners meer dan één uur moeten rijden, deel uitmaken van een
landenselectie, dat ze 300 UCI punten kunnen verdienen (bij alle andere wedstrijden zijn dat
maximum 60 punten) en zeer zeker dat de startvolgorde van de Wereldkampioenschappen volgt uit
de Wereldbeker rangschikking. De renners hebben er dus alle belang bij om zich ten volle te geven
en zodoende een volgende selectie af te dwingen maar ook een goede startpositie in het WK te
verzilveren.
Op vrijdag 26 december is de Wereldbeker Cyclocross te gast op het Circuit Zolder, enkele maanden
geleden heeft de organiserende vereniging Pro‐Cycling de beslissing genomen om, na tal van Bloso
pesterijen, het Bloso domein te Hofstade vaarwel te zeggen en met de gehele ploeg naar het Circuit
Zolder te trekken. Eén enkele Bloso ambtenaar had blijkbaar de volmacht van de Bloso top om de
Wereldbeker weg te pesten, toen een zeer positieve tussenkomst van minister Bert Anciaux ook
geen hulp bracht was het voor Pro Cycling duidelijk, de verhuis was een noodzaak. Pikant detail is dat
de vooropgestelde werken aan het domein nog steeds niet gestart zijn en dit terwijl dhr. Van Espen
steeds over begin november heeft gesproken.
Het succesverhaal van Hofstade zal door Pro Cycling onder leiding van Koen Monu en Frans Bevers
zonder twijfel een vervolg kennen. Onze parcoursbouwer Marc Dierickx heeft na enkele
werkbezoeken een prachtig parcours kunnen uittekenen. De renners rijden in tegengestelde richting
als die wij kennen van het Wereldkampioenschap 2002 waardoor de beklimming van de
legendarische Sacramentsberg nog beter tot zijn recht zal komen. Ter hoogte van het motorcross
parcours moeten de renners een steile helling afrijden om kort nadien met de fiets op de schouder in
het mulle zand naar de top te klimmen, klimmen want trappen worden niet gebruikt. Ook de finish
zal lastig zijn want deze gaat nu zachtjes omhoog.
Pro Cycling heeft een huurovereenkomst met het Circuit Zolder voor vijf jaar wardoor er de
zekerheid is dat de toeschouwers de komende 5 jaar met massa's naar Heusden‐Zolder zullen
afzakken. Om al deze fanatieke supporters waar voor hun geld te geven plaatsen wij opnieuw twee

grote ledwalls, één van 24m², de andere van 26 m², maar ook in alle publiekstenten worden er
televisietoestellen geplaatst.
Het programma begint op vrijdag 26 december om 10u00 met de Wereldbeker voor de junioren, hier
heeft België een A en B selectie waardoor er 12 renners aan de start komen, nadien is er om 11u10
de wedstrijd voor de U23 (under 23 jaar) of de Beloften, om 13u30 de dames en om 15u00 het
moment van de dag met de Wereldbeker voor elite renners.

