
 

 

 

  

Parijs - Roubaix 2014! 
 

Met   …..   naar “de Hel v/h Noorden”! 
 

ZONDAG 13.04.’14 

 

INTRO 

De Vlaamse wielergekte blijft een uniek gegeven! Eén van de traditionele climaxen van het wielerseizoen is 

zonder twijfel Parijs-Roubaix! 

De editie van 2013 was wederom een heroïsche strijd waarbij er voor onze landgenoot Sep Vanmarcke een 

hoofdrol was weggelegd. Wie anders dan de “Beer van Bern” was nog net dat tikkeltje sterker maar het was een 

finale om van te snoepen! 

In 2014 zijn we inmiddels al toe aan de 112e Parijs-Roubaix! Is Cancellara in staat om z’n 4e overwinning binnen te 

rijven? Kan Tommeke recordhouder worden met 5 zeges en op die manier Roger de Vlaeminck voorbijsteken? Of 

krijgen we een heel open strijd met enkele outsiders zoals Vanmarcke of Stybar? We kijken er nu al naar uit! 

Sportmarketingbureau SMB Organisation biedt u voor de 4e maal op rij een topdag aan waar u en uw klanten, 

werknemers of relaties een volledige dag in de watten gelegd  worden met een menu van absolute topsport, 

wielernostalgie, netwerking en lekkere catering! Voor deze editie willen we opnieuw een bekende (ex) 

wielrenner een volledige dag aan boord  brengen die u en uw gasten met raad en daad zal bijstaan. Wederom 

een extra meerwaarde voor ons arrangement. Wie dat wordt zal in de komende maanden bepaald worden. 

Op de volgende pagina schetsen we de timing van ons dagprogramma. Aangezien het parcours pas in de 

komende maanden officieel bekend gemaakt wordt is deze timing steeds onder voorbehoud! Uiteraard zijn ook 

wij afhankelijk van de verkeersdrukte die dag maar we zijn er toch al 4 jaar op rij in geslaagd om ons programma 

netjes af te werken! Voor meer info en inschrijvingen kan u ons steeds contacteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

« In Roubaix wint altijd een masochist. Als je op weg bent naar de overwinning, dan geniet je van de pijn. Ik ben 

nog nooit mijn focus verloren omdat mijn vingerkootjes verdoofd raakten, of omdat mijn armen of mijn rug zeer 

deden. Er zijn maar twee dingen waar ik tijdens zo'n wedstrijd aan denk: hoe kom ik zo snel en toch zo zuinig 

mogelijk over deze kasseistrook, en hoe zorg ik ervoor dat mijn motor voldoende brandstof blijft krijgen om het vol 

te houden? » 

Bron citaat : Fabian Cancellara in Humo 

Winnaar Parijs-Roubaix 2006, 2010 & 2013 

TIMING 

 
PARIJS – ROUBAIX 2014 

7.30u Ontvangst door onze wielergids van de dag. 
Stevig & rijkelijk ontbijt bij Intermotel Lummen (Klaverbladstraat 7) om de dag te beginnen 
 

8.30u Vertrek per bus richting de Hel v/h Noorden! 
Aan boord een fris aperitief en een informatief/amusante omkadering 
 

11.30u Aankomst Kasseistrook Nr. 27 : “Secteur pavé de Troisvilles à Inchy” 
 

12.30u Doortocht peloton op de eerste kasseistrook van het parcours! 
 

13.00u Vertrek richting 2e passage peloton (“Bevoorrading” in de bus) 
 

14.00u Aankomst 2e passage (Haveluy – Wallers) 
 

14.15u Doortocht peloton, in de aanloop van het “Bos van Wallers” 
(Afhankelijk van de tijdspanne een  passage op ‘normale’ weg of kasseistrook) 
 

14.30u Vertrek richting het nostalgische Roubaix! 
Volg de koers in de bus op de schermen (steeds o.v. van goede ontvangst)       
                     

15.30u Aankomst op de legendarische ‘Piste van Roubaix’ 
Volg de finale verder op het groot scherm op de piste 
 

16.45u Live aankomst van de 112e Parijs Roubaix! 
Aansluitend podium ceremonie en sfeer opsnuiven bij ploegbussen 
 

17.45u Vertrek richting Kortrijk  (Kennedy Hotel) 
 

18.15u Vlaamse kost, friet/stoofvlees op de menu! 
“Kasseien fretten” en hopelijk klinken op een Belgische overwinning! 
 

19.30u Vertrek richting Intermotel Lummen 
 

21.30u Aankomst Intermotel Lummen 
 

BUDGET  €185/pp (excl. btw) 

 


