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

Een leuk (team)uitje of een sportieve break tussen het vergaderen door? 
Wij bieden, op onze duurzame 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 baanwielren-
nen wordt verzorgd door ervaren en enthousiaste leden van de Apeldoornse 
wielervereniging de Adelaar. Zij zullen ervoor zorgen dat iedereen de fi nish 
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 naar clinic@omnisport.nl
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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:

Clinic ARRANGEMENT ‘Scratch’
   Bij aankomst ontvang je per persoon een
   tasje met daarin onderstaande producten  
   om het suikerniveau weer op te krikken:

* Energybar
* Handfruit
* Bidon/fl esje water

€6,25 per persoon     (incl. btw)

omnisport apeldoornwww.omnisport.nl

Clinic ARRANGEMENT ‘keirin’
   Met dit arrangement starten we rustig met
   een kopje koffi e of thee. Wanneer iedereen
   opgeladen is, start de clinic. Tijdens de
   break kan je genieten van een smoothie 
   of energybar waarna je weer met nieuwe
   energie de baan op kunt.

* Koffi e/thee
* Smoothie
* Energybar
* Bidon/fl esje water

€11,50 per persoon  (incl. btw)

Clinic ARRANGEMENT ‘de gangmaker’

meer informatie
T.   055-3684611,   E.   clinic @omnisport.nl,   W.   omnisport.nl
De Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn

   Bij dit arrangement starten we rustig met  
   een kopje koffi e of thee. Wanneer de eerste    
   kilometers gereden zijn kan je je suiker  
   tekorten weer aanvullen met een lekker 
   stuk fruit of een energybar. Let’s Go!

* Koffi e/thee
* Smoothie
* Handfruit
* Energybar
* Bidon/fl esje water

€12,50 per persoon  (incl. btw)



HORECA ARRANGEMENTEN
Tijdens het baanwielrennen vebruik je al je energie.

Het is heftig maar overweldigend leuk! Kom weer
op krachten met onze horeca arrangementen.

Clinic ARRANGEMENT ‘puntenkoers’
   Punten scoren gaat je met dit arrange-
   ment zeker lukken. We starten rustig op  
   met een kopje koffi e of thee en een 
   gezonde haver-speltkoek. Nadat de eerste  
   energie verbrand is vullen we het tekort   
   tijdens de pauze aan met een stevige wrap. 

* Koffi e/thee
* Haver-/speltkoek
* Volkoren wrap Caprese met mozzarella, 
   tomaat, pesto, rucola en walnoten
* Bidon/fl esje water

€15,00 per persoon  (incl. btw)

omnisport apeldoornwww.omnisport.nl

Clinic ARRANGEMENT ‘sprint’
   Trek een sprintje en laat je mededeelne-
   mers ver achter je! Met dit arrangement 
   zorgen wij tijdens de break voor een ge-
   zonde aanvulling van je energie waardoor 
   je snel weer vooruit kan sprinten.

* Koffi e/thee
* Haver-/speltkoek
* Yoghurt van de boerderij met granola
* Volkoren wrap Caprese met mozzarella,  
   tomaat, pesto, rucola en walnoten
* Bidon/fl esje water

€17,75 per persoon  (incl. btw)

meer informatie
De Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn
T.   055-3684611,   E.   clinic @omnisport.nl,   W.   omnisport.nl




