
4 afstanden, 1 doel

30 kilometer: de familietocht, een aangenaam ritje door een mooi landschap.
60 kilometer: je verkent het voorgeborchte van de Vlaamse Ardennen, maar echt zware heuvels  
 kom je hier nog niet tegen.
90 kilometer: een pittige tocht met enkele bekende en minder bekende hellingen in de  
 Vlaamse Ardennen.
145 kilometer: je komt een deeltje in Henegouwen terecht, waar je kennismaakt met enkele stevige,  
 maar oh zo mooie kuitenbijters.

Voorinschrijvers betalen slechts 8 euro

Wil je het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte 
van Alzheimer steunen én in een mooie wieleroutfit 
de classic rijden? 
Bestel dan ook het bollen T-shirt voor € 20 of het 
bollen wielershirt voor € 50. 
Die kan je de dag zelf voor of na de tocht afhalen.

Wist je dat Lucien Van Impe de peter is van de Stichting Alzheimer Onderzoek? 
Daarom slaan Wielerclub De Serskamp, organisator van de classic, en Stichting Alzheimer 
Onderzoek vanaf dit jaar de handen in elkaar. Door bij de voorinschrijving een T-shirt of 
wielershirt te kopen, steun je het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. 
Maar: nog mooier is om de classic te rijden en je te laten sponsoren!

Naast je gewone inschrijving heb je ook de mogelijk-
heid om je te laten sponsoren door familie, vrienden 
of collega’s via een handige actiepagina. Je kan je 
alleen laten sponsoren of in team. Je teamleden kan je 
gemakkelijk toevoegen eens een actiepagina aangemaakt 
is. Aarzel dus niet om een actie op poten te zetten met je 
vrienden, je wielerclub, je collega’s of je familie.

EXTRA: iedereen die meer dan € 300 weet in 
te zamelen krijgt GRATIS het wielershirt mét 
bolletjes!

 IK SCHRIJF ME IN

Ten voordele van het Alzheimeronderzoek!

Steun de Stichting Alzheimer Onderzoek door jouw tocht te laten sponsoren!

Fietsen in de Vlaamse Ardennen tegen Alzheimer
De Lucien van Impe Classic is een eerbetoon aan een van de grootste 
wielrenners van België. Je rijdt door de prachtige Vlaamse Ardennen 
volgens je eigen niveau. Tegelijk kan je wetenschappelijk onderzoek naar 
de ziekte van Alzheimer sponsoren.

FIETS MEE TEGEN ALZHEIMER OP 18 JUNI 2022

€ 20 € 50
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© Delphine Lebon

Ik deed al drie keer mee aan de Lucien Van Impe Classic. Het is 
een van de toffere fietsinitiatieven. De sfeer is er uniek dankzij de 
enthousiaste vrijwilligers. 
De classic biedt prachtige routes aan. De langste tocht is mijn fa-
voriet. Je komt er pareltjes tegen die je absoluut moet ontdekken, 
met als – letterlijk – hoogtepunt de klim van La Houppe. 
Ik fiets nu ook voor Stichting Alzheimer Onderzoek: dat geeft me 
een extra leuk doel, bovenop het sportieve!
 - Delphine Lebon

PRAKTISCH

Wanneer: Zaterdag 18 juni vanaf 7u30
Start en aankomst: Polyvalente zaal Schoolstraat 4, 9260 Serskamp
Afstanden: 30, 60, 90 en 145 kilometer
Prijs voorinschrijving: € 8 per persoon
Parking: Je kan parkeren in het dorp van Serskamp, makkelijker is wel om de parking  
 te gebruiken van KVV Schelde. Het adres van deze parking is:  
 Bruin kruis 1, 9260 Serskamp.

Waarom is jouw actie van belang?
Ongeveer 1 op de 7 mannen en maar liefst 1 op de 3 vrouwen krijgt een vorm van dementie. Op dit 
moment telt België 220.000 personen met dementie. En als er niets gebeurt zal het aantal Alzheimerpa-
tiënten in 2046 in België bijna verdubbeld zijn, want er zijn tot op heden geen geneesmiddelen. En de 
enige oplossing is wetenschappelijk onderzoek! Stichting Alzheimer Onderzoek steunt daarom Belgisch 
wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.
Zet daarom zelf een actie op ten voordele van wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer.  
Maak een pagina aan op het platform van Stichting Alzheimer Onderzoek en laat je sponsoren door 
vrienden en familie. Iedereen die € 40 of meer stort, krijgt natuurlijk een fiscaal attest waardoor hij 
of zij tot 45% van de storting terugkrijgt via de belastingen!

IK SPONSOR AL FIETSEND ONDERZOEK NAAR ALZHEIMER
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Wat kan je verwachten?

• Een gratis ongevallenverzekering (geen helm = niet verzekerd)

• Uitgebreide bevoorrading is voorzien

• Technische bijstand / pechverhelping

• Fietshersteldienst aan start & finish

• Bewegwijzerd parcours

• Kleedkamers met douches

• Gratis bewaakte fietsparking

• Fotograaf aanwezig langs het parcours

• Boterham met gehakt bij aankomst

SCHRIJF JE NU IN!
Inschrijven kan nu al voor slechts 8 euro. Je voorkomt hiermee de drukte aan de inschrijftafel op de dag zelf. 
Én zo kan je goed op voorhand je sponsoractie ten voordele van Stichting Alzheimer Onderzoek starten.

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE LUCIEN VAN IMPE CLASSIC

MAAK EEN ACTIEPAGINA AAN

De Stichting Alzheimer Onderzoek sponsoren én kans maken op een gratis bolletjestrui?
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Maak kennis met de kuitenbijters
De tochten van 30 en 60 km zijn redelijk vlak. De route van 
90 km doet al 11 prachtige heuvels aan. Die van 145 km 
telt liefst 15 kuitenbijters en 1.400 hoogtemeters!
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De definitieve routes worden een week vooraf bekend gemaakt.



Wie is Lucien van Impe?
Lucien van Impe was in 1976 de laatste Belgische winnaar van 
de Tour de France en had ook in 1977 kunnen winnen, ware het 
niet dat hij in bijzonder verdachte omstandigheden van de weg 
werd gereden door een auto van de tourorganisatie terwijl hij de 
Alpe d’Huez beklom. Lucien is de enige Tourwinnaar van na 1966 
en voor 2010 die nooit is betrapt op doping of beschuldigd van 
het gebruik ervan. Hij is met zijn 8 eindoverwinningen in de berg-
klassementen van 2 van de 3 grote rondes de beste klimmer van 
zijn generatie en werd door climbbybike.com verkozen tot beste 
klimmer aller tijden.

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE LUCIEN VAN IMPE CLASSIC

IK ZAMEL GELD IN VOOR ALZHEIMERONDERZOEK

© Peter Tas

Ik schrijf me in!
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