
the race
YOUR TICKET TO THE



Misschien heb je altijd al een voorliefde gehad voor snelle wagens…?
Misschien was racen op circuit stiekem altijd al een droom…?
Of misschien ben je gewoon op zoek naar een nieuwe uitdaging of adrenalinerush…?

Stap dan nu mee in ons avontuur én verzilver je ticket voor de rollercoasterrit van je leven!

Mogelijk heb je ooit overwogen om eens op circuit te rijden of heb je dit reeds gedaan, en wou je 
de stap zetten naar de échte racewereld en je meten met de concurrentie,  maar net als ik heb je 
je wellicht al afgevraagd: “hoe begin ik hier nu in hemelsnaam aan?” 
Voor mezelf was dit een lange zoektocht, die me op vandaag een enorme meerwaarde geeft in 
mijn leven, zowel privé als professioneel. Dankzij het racen, ging ik gezonder leven, opnieuw sporten 
en kan ik alle opgebouwde stress van me af racen én dit zonder mijn hele (professionele) leven om 
te hoeven gooien.
Ik wil jou nu ook deze opportuniteit bieden om deze meerwaarde te kunnen ervaren, zonder 
dezelfde hindernissen te moeten nemen die ik op mijn weg ben tegengekomen. Speciaal hiervoor 
heb ik Xwift Racing Events in het leven geroepen, met als ultieme event ‘The Race’!     
- Pieter Denys, CEO Xwift
 
Samen met maximum 40 CEO’s / prominenten en een tiental bekende Vlamingen krijg je in een 
traject van zo’n 7 maanden de kans om helemaal zonder ervaring te starten en door een 
uitgebreid team van professionelen, begeleid te worden tot het uiteindelijke doel: met (maximum) 
10 wagens tegen elkaar battlen in een eigen ‘CUP’ klasse in de enige echte Eleven Sports 24 Hours 
of Zolder tussen het andere GT en prototype geweld. 

Dit alles in een kader waar amusement voorop staat, gekoppeld aan een grote media coverage, 
uitstekende netwerkopportuniteiten, en de mogelijkheid om je medewerkers, klanten en/of 
leveranciers hierin te betrekken door hen een high-end afgewerkte ervaring op maat te kunnen 
bieden.

HET TRAJECT

We starten dit alles met een kick-off event, waarbij je de overige deelnemers kan ontmoeten in een 
informeel kader en waar alle details van jullie trip nader zullen worden toegelicht.

Daarna gaan we van start met de opleiding tot racepiloot en kunnen jullie in ons eigen trainings-
centrum te Nazareth, leren omgaan met een échte racewagen in een virtuele omgeving.  We  
bieden je ook de nodige theoretische ondersteuning om uiteindelijk je racelicentie te kunnen  
behalen. 

TIJD NU VOOR HET ÉCHTE WERK !   LEREN RACEN OP CIRCUIT … 

Om te garanderen dat jullie met het goede gereedschap naar het front trekken, bouwen we alle 
racewagens zelf, in ons eigen raceatelier! We voorzien voor elke deelnemer 3 volwaardige track-
days op één van onze Belgische circuits. “Trackday” hoor ik je misschien denken? Dit zijn dagen 
waar we jullie meenemen naar één van de mooie circuits die België rijk is: Zolder, Mettet, alsook 
de mytische F1-omloop van Spa-Francorchamps, zodoende jullie klaar te kunnen stomen voor het 
échte werk.

Jullie worden hier voor de gelegenheid bijgestaan door een team van uiterst ervaren, professionele 
coaches die zelf hun strepen in de autosport reeds verdiend hebben.  Zij zullen ervoor zorgen dat 
jullie tot in de puntjes voorbereid zijn om je racelicentie te kunnen behalen.
Nadien gaan we jullie in een wel uitgebalanceerd team van 4 piloten én een bekende Vlaming 
toekennen aan één wagen, waarmee jullie de strijd zullen aangaan in de Eleven Sports 24 Hours of 
Zolder tegen andere gelijkwaardige teams met een identieke wagen.

Sommigen onder jullie zullen nood/zin hebben aan extra opleidingsdagen. Ook hieraan is gedacht! 
Dit onder de vorm van advanced training, een extra pakket dat we voor jou op maat samenstellen.

Om ervoor te zorgen dat deze ultieme ervaring ook in jouw bedrijfsnetwerk tot uiting mag 
komen, kunnen we je tevens een ‘social media’ pakket bieden. Om jou zo een unieke ervaring 
en een optimale exposure te kunnen bieden. Het is immers een unieke kans om je bedrijf 
eens op een andere manier in de spotlight te zetten.  Ook de bekende Vlamingen zullen hierin 
hun rol van betekenis spelen en kunnen desgewenst ook bijkomend ingeschakeld worden om jouw 
bedrijf een unieke meerwaarde te bieden.

REST ONS NOG ALLEEN EEN WELLICHT NIET ONBELANGRIJK ELEMENT, 
DE KOSTPRIJS VAN DIT ALLES 

Voor €27.500 komt ‘The Race’ naar je toe, om je een nooit te vergeten ervaring te bezorgen!

Niet 100% overtuigd of racen echt jouw ding is? Je kan  steeds bij ons terecht voor een simulatortest 
of een eerste circuit-ervaring om je te overtuigen. Of stel, je bent getriggerd door het hele concept 
maar dan in hoofdzaak om je bedrijf in picture te brengen en niet zelf actief het stuur te nemen, 
dan is er ook de mogelijkheid om via een eliminatieproef één (of meerdere) van jouw werknemers 
af te vaardigen en deze de kleuren van jouw bedrijf te laten verdedigen. Dit  zal er ongetwijfeld 
voor zorgen dat jouw collega’s nog meer als één blok achter het bedrijf gaan staan.

Tot slot geven we je graag mee dat de kans groot is dat je na dit alles door de racemicrobe bent 
gebeten! Ook hier kunnen we je een oplossing op maat aanbieden die we in een later stadium 
graag persoonlijk met je bespreken.

Graag tot binnenkort & see you on track?!
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OPTIES
ADVANCED SIM TRAINING
Niets beter dan een simulator om schadevrij je driverskills te verbeteren. Je wenst niet te investeren 
in een simulator maar beseft dat er geen betere manier is om je trackdays nadien te benutten?
Kom dan genieten van onze topinfrastructuur én begeleiding in de Xwift Racing Academy

ADVANCED TRACK TRAINING
Je hebt de eerste 3 trackdays succesvol afgewerkt en wenst je verder te bekwamen in de autosport… 
Onder begeleiding van onze beste coaches leren we je met behulp van data– en videoanalyse de 
next step te zetten. Er kan indien gewenst voor het eerst gewerkt worden met volwaardige race-
slicks, én er wordt intensief toegewerkt naar je eerste competitiewedstrijd!

ADVANCED TRACK TRAINING PRO
Je eerste wedstrijd zit er op én je voelt dat je klaar bent voor competitie op regelmatige basis. Dan 
werken we op basis van je skills, tijd en budget naar een specifiek doel of competitie toe. Samen 
met een vaste professionele trainer van (inter)nationaal niveau, ga je er voor om het beste en 
snelste van jezelf te ontdekken. Dit niet alleen op Spa of Zolder maar indien gewenst ook op 1 van 
de prachtige circuits in de ons omringende landen.
Er wordt gekeken naar het optimaliseren van je fysieke conditie, je voedingspatroon én je krijgt 
ondersteuning op basis van een ‘neurologisch trainingsprogramma’. Je hersenen worden hierbij 
getraind door stimulerende oefeningen in een virtuele omgeving.  We gaan  
ook je ‘racecraft’ verbeteren door het aanscherpen van je online skills 
en stellen doelen via de professionele iRacing omgeving.

HOTLAPS VIP
Tijdens één van je trackdays wil je graag enkele klanten/medewerkers/vrienden laten meegenieten 
van je race-avontuur?
We stellen een wagen met piloot ter beschikking om je gasten in alle veiligheid op hoge snelheid te 
laten genieten van de adrenalinerush die een circuit met zich meebrengt.
Dit met een identieke BMW 325i Cup Car of indien gewenst met een krachtigere racewagen naar 
keuze.  Voor én na de HOTLAPS genieten je gasten van catering op hoog niveau en kunnen ze zich 
alvast warm draaien op één van onze simulatoren.

VIP PACKAGES ELEVEN SPORTS 24 HOURS OF ZOLDER
Je neemt deel aan de Eleven Sports 24 Hours of Zolder, ongetwijfeld één van dé ervaringen van je 
leven!  Dit wil je ongetwijfeld delen met mensen uit je naaste omgeving?!  Zolder biedt fantastische 
mogelijkheden om je gasten te verwennen. Afhankelijk van je budget en wensen stellen we een 
nooit te vergeten dag samen, én dat alles terwijl jij de prestatie van je leven neerzet.

SOCIAL MEDIA PACKAGE
Je wenst je persoonlijk avontuur vast te leggen voor de eeuwigheid en beseft dat er geen betere 
manier is om je bedrijf te promoten dan met ‘je eigen verhaal’?
Dan kunnen we zorgen voor een professionele en persoonlijke reportage van je trackdays en/of 
jouw 24 Uur van Zolder op basis van een video– en fotoreportage.



ULTIEM EN EXCLUSIEF NETWERKEVENT  
TUSSEN MAX. 40 BEDRIJVEN / CEO’S 

BEDRIJFSLOGO OP DE RACEWAGEN 
 

MEDIA COVERAGE EN SOCIAL MEDIA 
 

50 TICKETS VOOR DE “24 UUR VAN ZOLDER” 
 

JE PERSOONLIJKE ONDERKLEDIJ

JE PERSOONLIJKE RACE- EN HANDSCHOENEN 
 

CATERING TIJDENS ELKE ACTIVITEIT 
 

VERZEKERING VOOR DE WAGEN MET FRANCHISE

JE EIGEN RACELICENTIE

KICK-OFF EVENT

3 HALVE DAGEN THEORETISCHE OPLEIDING
MET SIMULATOR 
 
PERSONAL COACHING EN TECHNISCH TEAM 
GEDURENDE HET HELE TRAJECT 
 
EEN BEKENDE VLAMING IN JOUW TEAM 
 
LICENTIEDAG 
 
3 TRACK DAGEN 
 
ELEVEN SPORTS 24 HOURS OF ZOLDER

JOUW
PARCOURS 

 

JANUARI TOT AUGUSTUS ‘20

WHAT‘S IN IT 
FOR YOU ?

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE RACEWAGEN:

BMW 325i CUP CAR MODEL E90  /  4-DEURS
2500 CC MET 230 PK  /  1300 KG
HANDGESCHAKELD,  6 VERSNELLINGEN 
REMMEN: ENDURANCE RACE BRAKES
BANDEN: SEMI SLICKS 
VOLWAARDIGE ROLKOOI
ABS  /  GEEN ESP



INFO@XWIFTRACINGEVENTS.BE

XWIFTRACINGEVENTS.BE

+32 (0)472 07 14 86

the race
YOUR TICKET TO THE ELEVEN SPORTS 24 HOURS OF ZOLDER

AANGEBRACHT DOOR:


