
Clinic
Baanwielrennen

omnisport.n
l

Een leuk (team)uitje of een sportieve break 
tussen het vergaderen door? Wij bieden, op 
onze vernieuwde wielerbaan waar 
topsnelheden gerealiseerd worden, een leuke 
en uitdagende clinic aan. Bij het 
baanwielrennen komt het aan op 
stuurvaardigheid, snelheid en tactisch inzicht. 
De clinic baanwielrennen wordt verzorgd door 
ervaren en enthousiaste leden van de 

Apeldoornse wielervereniging de Adelaar. 
Zij zullen ervoor zorgen dat iedereen de finish 
haalt.
Maak de clinic compleet met horeca- en 
vergaderarrangementen. Voor interesse of 
meer informatie helpen wij je graag verder. 
Neem contact op met 055-3684611 of mail ons 
naar clinic@omnisport.nl

Ben jij de ‘gangmaker’ van de groep en durf jij het 
aan om als professional boven in de baan te fietsen? 

Aantal 
personen

Kosten clinic incl. BTW Duur clinic Trainer Mecanicien EHBO

0-15 € 633,00 2 uur 1 1 1
16-25 € 891,00 2 uur 2 2 1
26-29 € 953,00 2 uur 2 3 1
30-35 € 1.106,00 3 uur 3 3 1
>35 Vraag naar de mogelijkheden
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Horeca arrangementen
Een clinic baanwielrennen vergt veel energie. Om deze 
energie weer aan te vullen bieden wij onderstaande horeca 
arrangementen aan:

* alle arrangementen zijn uit te breiden met verschillende lunch- en dineropties, mogelijkheid tot een 
borrel na de clinic en andere wensen. 

Clinic arrangement ‘Scratch’
Bij aankomst ontvang je per persoon een tasje met daarin 
onderstaande producten om het suikerniveau weer op te 
krikken:
o Energybar
o Handfruit
o Bidon/flesje water

€ 7,40 per persoon (incl. btw)

Clinic arrangement ‘de Gangmaker’
Als gangmaker leidt je de groep en dat gaat helemaal lukken met dit energieboost arrangement. Ook 
hier starten we rustig met een kopje koffie, thee of fris. Iedereen stelt zijn/haar eigen smoothie samen 
aan de hand van verse seizoensproducten.
Wanneer de eerste kilometers gereden zijn, verzorgen wij onderstaande:
o Je gepersonaliseerde smoothie
o Energybar
o Bidon/flesje water

€ 16,10 per persoon (incl. btw)

Clinic arrangement ‘Keirin’
Met dit arrangement starten we rustig met een kopje koffie of thee. Wanneer iedereen opgeladen is, 
start de clinic. Tijdens de break verzorgen wij onderstaande waardoor je snel weer de baan op kan met 
nieuwe energie:
o Smoothie
o Energybar
o Bidon/flesje water

€ 11,20 per persoon (incl. btw)
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