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ŠKODA Import Belgium is Official Car Supplier van 
het WK Wielrennen 2021 
 
➢ ŠKODA Import Belgium mag zich niet alleen partner maar ook Official Car Supplier van 

het 2021 UCI Road World Championships Flanders Belgium noemen  
➢ Het Wereldkampioenschap Wielrennen gaat dit jaar door in Vlaanderen van 19 tot 26 

september en wordt het grootste Belgische sportevenement van de afgelopen 20 jaar 
➢ ŠKODA Import Belgium zal zowel aan de organisatie als de teams en hun VIP-gasten 

mobiliteit verschaffen met een vloot van 140 wagens 
➢ De slogan van deze campagne luidt ‘ŠKODA, supporter van de grootste fietsfamilie’ 

 

Na de Tour de France, La Vuelta, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik mag ŠKODA zich 

nu ook partner én officiële autoleverancier van het WK Wielrennen 2021 noemen. De 

eeuwfeesteditie van het wereldkampioenschap gaat door in Vlaanderen van 19 tot 26 

september en wordt gefaciliteerd door een vloot ŠKODA-wagens van de types OCTAVIA 

COMBI, SUPERB COMBI én ENYAQ iV. 

 

Om te begrijpen waarom ŠKODA AUTO de uitgelezen partner voor de wielerwereld is, 

moeten we even terug naar het jaar 1895. Slotenmaker Václav Laurin had net een nieuwe 

fiets gekocht, maar was er allesbehalve blij mee. Toen zijn klachten geen gehoor kregen bij 

de producent, besloot hij samen met boekenverkoper Václav Klement zelf tweewielers te 

gaan produceren. Een jaar later telde het merk Slavia al 21 werknemers en stonden er vijf 

fietsmodellen in de brochure, die naderhand tot de productie van motorfietsen en finaal ook 

tot de auto’s van het merk ŠKODA hebben geleid.  

 

Historisch moment 

Vanuit die achtergrond heeft ŠKODA AUTO zich gaandeweg opgewerkt tot dé logistieke partner 

voor wielerwedstrijden. Vandaag zijn de modellen SUPERB, OCTAVIA en ook de elektrische 

ENYAQ iV een vaste waarde geworden in het peloton – zowel voor de wedstrijdleiding als voor de 

teams en hun genodigden. Dat ŠKODA dit jaar ook het WK Wielrennen aan zijn palmares mag 

toevoegen, bovendien in het jaar dat het wereldkampioenschap zijn 100ste verjaardag viert, getuigt 

van de innige band die het automerk met de wielersport heeft opgebouwd. Als kers op de taart gaat 

het nakende UCI Road World Championship ditmaal door in de geboortestreek van de Flandrien, 

nota bene als het belangrijkste Belgische sportevenement van de afgelopen 20 jaar. 

 

140 wagens 

ŠKODA Import Belgium levert 140 wagens voor gebruik op en naast het parcours van het WK 

2021. De vloot van het Wereldkampioenschap Wielrennen bestaat grotendeels uit ŠKODA-

modellen met een duurzame mix van aandrijflijnen, gaande van elektrische voertuigen over plug-in 

hybrides tot aan efficiënte thermische motoren. Als onderdeel van een grote autogroep is ŠKODA 

Import Belgium bovendien in staat om snel modellen te leveren die niet in het eigen gamma zitten. 

Denk daarbij aan busjes voor mediamensen en hun materiaal, maar ook aan de Doctor’s Car die 

aan specifieke eisen qua ruimte en uitrusting moet voldoen. Tot slot verleent het ŠKODA-netwerk 

ook logistieke en technische ondersteuning aan de WK-vloot tijdens de 8-daagse wielerwedstrijd. 

Of hoe ŠKODA de tagline ‘supporter van de grootste fietsfamilie’ ook tijdens het WK Wielrennen 

2021 overtuigend in de praktijk zal brengen. 

 

https://twitter.com/skodaautonews
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Further information: 

Liana Picard 

PR Manager 

T.: 02/260 24 01 

M.: 0473 45 48 77 

liana.picard@dieteren.be 

www.skoda-press.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› is successfully steering through the new decade with the NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030.  
› aims to be one of the five best-selling brands in Europe by 2030 with an attractive line-up in the entry-level segments 

and additional e-models. 
› is emerging as the leading European brand in India, Russia and North Africa. 
› currently offers its customers ten passenger-car series: the FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA and SUPERB as well 

as the KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV and KUSHAQ. 
› delivered over one million vehicles to customers around the world in 2020. 
› has been a member of the Volkswagen Group for 30 years. The Volkswagen Group is one of the most successful 

vehicle manufacturers in the world.  
› independently manufactures and develops not only vehicles but also components such as engines and 

transmissions in association with the Group. 
› operates at three sites in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia and India primarily through 

Group partnerships, as well as in Ukraine with a local partner. 
› employs more than 43,000 people globally and is active in over 100 markets. 
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