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‘De Grote Prijs Stig Broeckx’ brengt eerbetoon aan moedige
Flandrien
tijdens de Ronde Van Vlaanderen
De Ronde Van Vlaanderen kent dit jaar een bijzondere toevoeging aan haar parcours. De
Nationale Loterij lanceert het initiatief om voor het eerst in de geschiedenis van De Ronde
een ‘koers in de koers’ te rijden. Deze samenwerking met Flanders Classics is bedoeld als
eerbetoon aan Stig Broeckx, die al bijna drie jaar keihard revalideert. Het prijzengeld van
deze unieke Grote Prijs gaat naar het goede doel.
De lijdensweg van Stig Broeckx is intussen bekend. Na een horrorcrash in 2016 belandt de
‘sympathiekste jongen van het peloton’ in een diepe coma. ‘Vegetatief,’ was het harde verdict. Maar
dat was zonder het karakter van Stig gerekend. De ‘Flandrien’ begint met een ongezien
doorzettingsvermogen, moed en optimisme aan de moeilijkste race van zijn leven. Drie jaar later
timmert Stig nog steeds aan de weg terug. Met als strafste resultaat: een eerste fietstochtje met zijn
familie. Een revalidatie die vele mensen aangreep. En de Nationale Loterij inspiratie gaf.
De Grote Prijs Stig Broeckx
Zondag 7 april begint het gevecht der Flandriens opnieuw. Tegen weer, wind en elkaar strijden ze om
het podium van Vlaanderens Mooiste. Maar het grootste gevecht voor de fiets speelt zich dagelijks af
in het revalidatiecentrum in Overpelt. Dat wil de Nationale Lotterij duidelijk maken met een gepast
eerbetoon. ‘De Grote Prijs Stig Broeckx’ in samenwerking met Flanders Classics, wordt een wedstrijd in
de wedstrijd. Van de Broektestraat tijdens de Ronde symbolisch omgetoverd tot de Broeckxstraat) in
Kluisbergen tot op de top van de Oude Kwaremont zullen de renners strijden om de unieke eer. De
winnaar van de Grote Prijs Stig Broeckx krijgt van de Nationale Loterij 5.000 euro die hij mag
schenken aan een Belgisch goed doel van zijn keuze. De Nationale Loterij stelt ook aan Stig de som
van 5.000 euro ter beschikking om te schenken aan een goed doel. Stig Broeckx: “Een prachtig
initiatief, waar ik echt dankbaar voor ben. Dit geeft mij de kans om iets terug te doen voor mijn
revalidatiecentrum Revalidatie & MS Centrum Overpelt, een plek die zeer belangrijk is voor mij. Hun
rol in mijn revalidatieproces is van onschatbare waarde geweest. Door De Grote prijs kan ik mijn
dankbaarheid nu ook omzetten in iets tastbaars.”
Inspiratie
De Grote Prijs is een eerbetoon aan Stig en alle andere mensen die hard aan het vechten zijn aan de
weg terug. “Stigs verhaal kan anderen inspireren”, klinkt het in zijn entourage. “Zijn hoopvolle
vooruitgang kan een toonbeeld zijn voor wie dagelijks moet revalideren. Stig wil een steun zijn voor
mensen die hetzelfde meemaken. Van heel ver terug komen is mogelijk met hard werk, focus en veel
motivatie. Die boodschap wil Stig aan de buitenwereld vertellen. Om zo een verschil te maken in de
levens van patiënten en hun families.”

Engagement
De Nationale Loterij kadert dit project in haar maatschappelijk engagement. “Dankzij onze spelers
kunnen we investeren in tal van maatschappelijke projecten met een humanitair, sociaal, sportief,
cultureel doel”, klinkt het. “Deze actie past perfect bij de visie van de Nationale Loterij. Het leek ons
niet meer dan evident om iets terug te doen voor Stig. We zijn dan ook zeer opgetogen dat Flanders
Classics mee de schouders onder dit initiatief wil zetten”.
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