
Het tijdschema
09.00 uur  Ontvangst en (graag meteen) omkleden
09.30 uur Start koers-programma met voorbespreking en 
 direct aansluitend vertrek
12.00 uur Uitgebreide lunch
13.15 uur Voortzetting programma
16.30 uur Einde actief programma, met aansluitend borrel en buffet
18.30 /19.00 uur Einde programma

U I T 
nodi 
g i n g 

W I E L E R

Beste wielerliefhebbers,
Het Dutch Food Valley Cycling Team is enorm blij 
met de steun van haar sponsoren. Als dank nemen 
wij onze sponsoren én hun relaties een dag mee in 
koers, tijdens een uitdagende wielerclinic.
Jij bent er toch ook bij?

Koersprogramma
- Briefing en tactische bespreking door de ploegleider 
- Instructie slim gebruik van sportvoeding
-  Fietsen in peloton onder begeleiding van Elite- en 

Beloftenrenners
- Klimtijdrit Amerongseberg
- Ploegentijdrit op de dijk
-  Koersen op het wedstrijdparcours van AXA-

Valleirenners

Een dag in koers
Tijdens deze clinic beleef je zoveel mogelijk van een 
echte koersdag. Van de briefing door de ploegleider, 
het koersen met wedstrijdrenners en draaien, tot 
het rijden van een afvalwedstrijd. In plaats van de 
afvalwedstrijd kun je ook kiezen voor het technische 
onderdeel met bidons aanpakken, stuur- en 
remoefeningen, enzovoort. 

Uiteraard nemen we ruim de tijd om tussen de middag 
goed uit te rusten tijdens een uitgebreide lunch. 

Na afloop maken we, zoals dat hoort, eerst de fietsen 
weer schoon en kun je in het clubhuis douchen en 
omkleden. Het actieve koersprogramma eindigt met 
een nabespreking en de prijsuitreiking. Tot slot heffen 
we het glas en staat er een buffet voor je klaar.

Het Dutch Food Valley Cycling Team is een regioteam 
gevormd uit verschillende wielrenverenigingen uit de 
regio. We zijn te gast bij een van hen, in het clubhuis 
van AXA-Valleirenners aan de Waardgelder 3 in 
Veenendaal.

Aanmelden 
kan door een e-mail te sturen naar de partner die jou 
heeft uitgenodigd, zodat we weten welke relatie via 
welke partner komt. Vermeldt daarbij het volgende:
- voor- en achternaam van de deelnemer(s)
- bedrijfsnaam 
-  en (mits instemming deelnemer) emailadres en het 

mobiele nummer van de deelnemer

Met sportieve groet,
Jan van Vliet namens DFVCT

DOE JE MEE?
Graag willen wij voor 21 april 2022 weten of je 
meedoet aan de wielerclinic op 28 april 2022.  
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