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Sponsoren

Beste fietsvrienden en fietsvriendinnen,
De feestdagen liggen achter ons, dus de focus ligt nu op 16 juni en die datum komt met rasse
schreden dichterbij. De inschrijving voor de proloog is sinds 2 januari geopend en we zijn
positief over het aantal inschrijvingen dat we al hebben mogen begroeten. We zitten zeker nog
niet vol, dus u kunt vrienden en vriendinnen nog steeds aanmelden, maar schiet wel op want
vol=vol. Vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we wederom besloten om het peloton niet
groter te laten zijn dan 100 man/vrouw.
Een aantal belangrijke zaken :
Net als vorig jaar zullen we met tenues gaan rijden van 36cycling. Deze tenues zijn uit dezelfde
serie met dezelfde pasvorm als vorig jaar, dus mochten uw eigen maten niet veranderd zijn
kunt u de maatvoering van vorig jaar aanhouden en doorgeven aan Marleen Schram.
Er zullen van 31 maart tot en met 7 april passets klaar liggen bij FRS Fietsen B.V, IJsselmeer 30
te Zwijndrecht. FRS is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9 to 18 uur en op zaterdag
tot 17 uur. FRS zal de Proloog ook begeleiden met een materiaalwagen om eventuele
technische problemen aan uw stalen ros op vakkundige wijze te verhelpen. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn om te gaan passen wilt u dan zo vriendelijk zijn de door u gewenste maat
sowieso door te geven via info.marleenschram@gmail.com
Wij hebben ons in de afgelopen weken mogen verhogen verheugen in de toezegging van een
aantal nieuwe ondersteunende bedrijven voor de Proloog : HDW Nederland B.V uit Ridderkerk,
Atlas Copco Nederland B.V uit Zwijndrecht, Vertimac BvbA uit Waregem (B) en
Restaurant/Boeling Centra Palm Partyhouse / de Theetuin zijn toegevoegd aan de gestaag
groeiende lijst, waardoor de opbrengsten in de richting gaan komen van onze doelstellingen !
Ons routeteam gaat eind Februari op pad om een aantal alternatieven te bekijken voor de te
rijden route. Zodra de definitieve route is vastgesteld zullen we deze op de website plaatsen
zodat deze gedownload kan worden voor de GPS apparaten.
Mocht u in de tussentijd vragen en/ of opmerkingen hebben voor het organisatieteam, mail
ons dan op ven2copsproloog@gmail.com, we zullen zo spoedig mogelijk contact met u
opnemen, of bezoek onze website www.ven2cops-proloog.nl. Een alternatief voor contact zijn
onze mediakanalen via onderstaande links.
Met vriendelijke groeten
Jacco de Kluijver

Met speciale dank aan :
CFF Consultancy, Vertimac,
ANPV, De Theetuin / Palm
Partyhouse, Q Financieel,
Foto van Beloois en al onze
vrijwilligers !

P.S : Mocht u alvast wat trainingarbeid willen verrichten : Op Zondag 11 maart is er een
Ride4Kids Spinning Marathon bij Balanz Fysiotherapie in Dordrecht, aanvang 10.00 uur. Voor
meer info zie onze website.
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