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WOORD VOORAF
Wie goed in z’n vel zit presteert beter. Dit zowel op professioneel als op
persoonlijk vlak. U als onderneming, ondernemer of medewerker kan hier
een belangrijke rol in spelen.
Een gezonde geest in een gezond lichaam is niet enkel voor medewerker
persoonlijk goed, ook uw organisatie wordt er beter van. Het is daarom
belangrijk te investeren in de gezondheid van uw werknemers.
Vitale werknemers houden uw organisatie immers in beweging. Gezond
zijn én blijven, lukt door goed te managen, de beste beslissingen op het
juiste moment te nemen en te investeren in uw werknemers. Niet alleen
hun kennis en ervaring tellen, maar ook hun gezondheid, motivatie, een
goede werkbalans en de beleving op de werkvloer!
Gezonde werknemers hebben meer energie, zijn productiever, scherper en
minder vaak ziek.
Om vitaliteit te stimuleren, zijn er veel wetten en regels. Maar persoonlijke
aandacht en passende acties, dat is waarop u als werkgever invloed kunt
uitoefenen!
Hiervoor slaan de handen in elkaar met onze trouwe partners en
organiseren we de derde editie van het Belgisch Kampioenschap
Bedrijfswielrennen, de ‘Corporate Cycling Challenge’
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CONCEPT
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De Corporate Cycling Challenge is een uniek fietsevent waarbij
bedrijven het over meerdere disciplines al fietsend tegen elkaar
opnemen. De deelnemers van éénzelfde team werken allemaal voor
hetzelfde bedrijf. Het team (bedrijf) dat over alle disciplines heen
als eerste wordt geklasseerd, mag zichzelf één jaar lang ‘Belgisch
Kampioen Bedrijfswielrennen’ noemen.
De Corporate Cycling Challenge bestaat uit 3 disciplines:

ploegentijdrit
Een bedrijfsteam bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen.

sprint

criterium

DISCIPLINES
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DISCIPLINE 1: PLOEGENTIJDRIT

DISCIPLINE 2: SPRINT

DISCIPLINE 3: CRITERIUM

De ploegentijdrit wordt afgelegd over 3 ronden
op het parcours. Teams starten met minimum
3 en maximaal 5 deelnemers. Het is echter de
tijd van de derde deelnemer van elk team die
als officieel geklasseerde tijd zal meetellen.
Teamwork staat hierbij centraal!

Team sprint over ongeveer 1000 meter. Teams
starten vanuit stilstand met minimum 3 en
maximaal 5 deelnemers. Het is de tijd van
de eerste deelnemer van elk team die als
officieel geklasseerde tijd zal meetellen. Goede
afspraken zullen nodig zijn. Vormen jullie een
spurt treintje ? Selecteren jullie een lead-out en
een sprinter ? Teamwork en kracht staan hier
centraal !

Team sprint over ongeveer 1000 meter. Teams
starten vanuit stilstand met minimum 3 en
maximaal 5 deelnemers. Het is de tijd van
de eerste deelnemer van elk team die als
officieel geklasseerde tijd zal meetellen. Goede
afspraken zullen nodig zijn. Vormen jullie een
spurt treintje ? Selecteren jullie een lead-out en
een sprinter ? Teamwork en kracht staan hier
centraal !
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WAAROM DEELNEMEN?
•

Teambuilding.

•

Employer en company branding.

•

Uw bedrijf wordt geassocieerd met een gezonde en vitale levensstijl.

•

Mogelijkheid om uw klanten en werknemers uit te nodigen tijdens dit uniek event.

•

Mogelijkheid tot visibiliteit tijdens het event (zie verder in dit document).

En de winnaars…?
•

U draagt de titel “Belgisch kampioen bedrijfswielrennen”.

•

Cheque van 500 euro te schenken aan een door u gekozen goed doel

•

Een unieke trofee waar u mee kan pronken bij uw klanten, leveranciers én concurrenten.

•

Uw bedrijfsteam in de kijker tijdens de aftermovie.

•

Uw bedrijf wordt opgenomen in een uitgebreide digitale social media campagne.
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PRAKTISCH
Reglement en inschrijven: www.corporatecyclingchallenge.be
Aankomstzone
Aan de aankomstzone bouwt de organisatie een heus sfeerdorp
op, met drankstanden, food trucks, promotiestanden, kleedkamers,
sanitaire voorzieningen. Op de finaledag in Oostende wordt een
volledig uitgebouwd vip gebeuren opgezet rond het centrale
sfeerplein.
De aankomstzone is voor iedereen GRATIS toegankelijk !
De Corporate Cycling Challenge staat garant voor een zeer
gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer, er heerst een toffe
ambiance, renners en supporters kunnen er leuke nieuwe contacten
leggen. Alles is maw aanwezig om er een leuk volks- en koersfeest
van te maken.
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CIRCUIT ZOLDER

OOSTEROEVER OOSTENDE

Datum: zondag 1 mei 2022

Datum: zondag 11 september 2022

Plaats: Racecircuit Zolder
Terlaemen 30 3550, Heusden-Zolder

Plaats: Oosteroever Oostende
Ankerstraat 16, 8400 Oostende

1 Ronde: 6 km

1 Ronde: 3 km

START &
FINISH

START &
FINISH
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INSCHRIJVINGSGELD

INSCHRIJVEN?

Inschrijving 1 team = € 500

Inschrijven kan makkelijk online via
www.corporatecyclingchallenge.be

Inbegrepen:
•

Inschrijvingsgeld

•

Websitevermelding

•

Verzekering wielerbond

•

Goodiebag voor elke deelnemer

•

Verkleedruimte

•

Sanitaire voorzieningen

•

Gratis sportdrank

•

Elektronische tijdsregistratie alle disciplines

•

Prachtige prijzen

•

... en zoveel meer

Verdere vragen? Aarzel niet om ons
te contacteren via 0473/927.145 of
corporatecyclingchallenge@outlook.com

CORPORATE HOSPITALITY
Tevens mogelijkheid om, in samenspraak met
de organisatie, combinatiepakketten
of customized sponsorpakketten samen te
stellen.
Bij interesse contacteer ons via
corporatecyclingchallenge@outlook.com en we
bezorgen u meer info.
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TESTIMONIAL GRINTA
“Als beleving geen hol woord mag blijven, dan doe je
met je bedrijf gewoon mee aan de Corporate Cycling
Challenge. Want wie wil niet eens een keertje n
dezelfde wieleroutfit aan de start staan van een écht
kampioenschap en strijden om een Belgische titel?
De Corporate Cycling Challenge loste al bij onze eerste
deelname alle verwachtingen in. We amuseerden ons
kostelijk en geloven stellig dat er nog veel muziek zit in
dit format. Een aanrader.”
Frederik Backelandt, hoofdredacteur Grinta!
en deelnemer Corporate Cycling Challenge 2018, 2019 en 2021
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MAIN PARTNERS
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PRODUCT SPONSORS
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CONTACT
Contactpersoon
Bart Roels
Tel: 0473 / 927.145
Email: corporatecyclingchallenge@outlook.com
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Follow
Website: www.corporatecyclingchallenge.be
Facebook: www.facebook.com/corporatecyclingchallenge
Instagram: corporatecyclingchallenge

