Fietst u (weer) met ons mee?
Na de zeer succesvol verlopen Grand Départ Tourtocht 2010
van donderdag 1 juli jl., waar zo’n 10.000 toerfietsers aan
deelnamen, organiseert Wielerland in 2010/2011 vijf nieuwe
spectaculaire toertochten door Zuid & West Nederland onder de
naam ‘Vacansoleil 4 Challenge’.
Graag willen wij alle (para)medici stimuleren om actief aan
sport/bewegen te gaan doen en zo aan den lijve te ervaren wat
het betekent om een goede conditie te hebben. Een sportende
(para)medicus kan zich nu eenmaal beter inleven in de wereld
van de sporter en beter advies geven aan patiënten die merken
dat hun lichamelijke conditie achteruit gaat of juist moeten gaan bewegen. Daarom willen we
alle (para)medici enthousiasmeren om in beweging te komen! Graag willen we alle (para)
medici, maar ook andere mensen werkzaam in de gezondheidszorg, uitnodigen deel te
nemen aan (één van) de toertochten. De zorgverleners kunnen gelijk kennis met elkaar
maken en ‘good practices’ uitwisselen!
Toertochten kalander
U kunt zich voor de onderstaande toertochten inschrijven voor vier
verschillende afstanden: 30, 60, 120 of 160 kilometer. Dit mag ook per
toertocht verschillen, de keuze is aan u!
Zaterdag 9 oktober 2010
Zaterdag 2 april 2011
Zaterdag 21 mei 2011
Zaterdag 4 juni 2011
Zaterdag 2 juli 2011

Scheveningen (start op de Promenade)
Circuit Park Zandvoort-tocht (en tijdrit)
NAC Stadion te Breda
Brabanthallen te 's-Hertogenbosch
Grand Départ - Feyenoord Stadion

Inschrijfgeld
U kunt zich inschrijven voor vier verschillende afstanden: 30, 60, 120 of 160 kilometer.
Via Sportzorg gelden de volgende speciale tarieven:

1 toertocht
2 toertochten
3 toertochten
4 toertochten
5 toertochten

Normaal
€ 35,00
€ 70,00
€ 105,00
€ 140,00
€ 175,00

Korting
€ 10,50
€ 28,00
€ 49,00
€ 73,50
€ 101,50

U betaalt
€ 24,50
€ 42,00
€ 56,00
€ 66,50
€ 73,50

Leuke tip. Het Erasmus MC te Rotterdam heeft dit jaar als team meegedaan aan de
Grand Départ Tourtocht 2010 met 80 personen. Als een echt professioneel team reed
het Erasmus MC in kleding met eigen logo. Het was een groot succes! Wilt u dit ook
met uw organisatie?
organisatie? Neemt u dan contact met ons op!

Fiets uzelf in het nieuw!
Door deel te nemen aan ‘Vacansoleil 4 Challenge’ kunt u uzelf
een geheel nieuwe outfit cadeau doen! Hoe? Bij iedere
deelname aan één van de 5 toertochten ontvangt u aan het
einde van de toertocht een stempel op uw stempelkaart. Op
vertoon van deze stempelkaart krijgt u vervolgens meteen het
bijbehorende artikel mee.
Dus doet u mee aan minimaal 4 toertochten dan ontvangt u in
totaal: een wieltassenset én een wielershirt én een tubebox én
een wielerbroek én een gratis entreebewijs voor Thermen
Holiday!
Inschrijven
Geïnteresseerde (para)medici kunnen zich vanaf heden inschrijven via de speciale link:
www.wielerland4challenge.nl/inschrijven.php?v=sportzorg.
Let u op: alleen wanneer u zich via deze speciale link inschrijft ontvangt u de korting!
Na het verzenden van het inschrijfformulier zult u per e-mail een bevestiging ontvangen van
uw voorlopige inschrijving. In deze bevestiging staat ook beschreven hoe u het inschrijfgeld
kunt betalen. Nadat vervolgens uw betaling is ontvangen, krijgt u een definitieve bevestiging
en bent u officieel ingeschreven als deelnemer aan de ‘Vacansoleil 4 Challenge’.
Op de dag van de toertochten zal er een aparte hospitality
worden georganiseerd voor onze groep. Van hieruit starten we
gezamenlijk onze toertocht en leert u elkaar (nog) beter kennen!
Contact
Vereniging voor Sportgeneeskunde
Postbus 52
3720 AB BILTHOVEN
Telefoon: 030-2252290
Fax: 030-2252498
E-mail: vsg@sportgeneeskunde.com
Website: www.sportgeneeskunde.com
Wilt u meer informatie (starttijden, routes etc.) betreffende de toertochten dan kunt u kijken
op: www.wielerland4challenge.nl/informatie.php
Let u op: wilt u zich inschrijven doet u dit dan via:
www.wielerland4challenge.nl/inschrijven.php?v=sportzorg.

