WIJ WORDEN WERELDKAMPIOEN!
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Een Adventure Race is een multisport evenement
waarin teams een vooraf onbekend parcours
afleggen met behulp van verschillende disciplines.
zoals trailrunning, mountainbiking, (zee)kajakken,
rafting, canyoning in combinatie met goed en
efficiënt oriënteren.
Het beste teams is het team dat in de snelste tijd het
volledige parcours aflegt. Onderweg worden
opdrachten uitgevoerd zoals speleologie of een
uitdagende technische touw combinatie.
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En dat willen 64 andere internationale teams ook. Het is
ook eerlijk gezegd niet helemaal realistisch. Maar wij
hebben nu wel jouw aandacht! Onze ambitie: Nederland
vertegenwoordigen tijdens het Wereldkampioenschap
Adventure Racing 2012 in Frankrijk.

Harm

...in de meest Olympische sport zonder Olympische status: Adventure Racing

Ons team bestaat uit vier ervaren Adventure Racers die
voor dit WK een team vormen:
Harm Bartholomeus (34 jaar - wetenschapper)
Lisette de Graauw (30 jaar - podoloog)
André Moes (42 jaar - ambulance verpleegkundige)
Winfried Bats (44 jaar - manager)
Allemaal hebben we jarenlange ervaring in meerdere
Nederlandse (NL kampioen 2011) en internationale races.

Start:
Route:
Finish:
Duur:
Aantal teams:
Aantal landen:
Afstand:

L'Argentière la Bessée (Alpen)
door de Provence en de Côte d’Azur
Monaco aan de Middellandse zee
5-8 dagen non-stop
65
30
> 500 km (18.000 hoogtemeters).

Daarom nodigen wij je uit partner te worden van ons team
en ons te steunen met financiën en/of middelen. Wij bieden
onze partners:
Naam- en logo op onze website/weblog;
Vermelding in onze nieuwsbrief aan 1500 contacten!;
Link naar de website;
Veel internet verkeer van bezoekers voor en tijdens het WK;
Een uitnodiging voor een speciale adventure race netwerk
clinic. Een leuke verzorgde dag in het najaar in het midden
van het land met een aantal activiteiten en een presentatie
waarin wij onze WK ervaringen zullen delen.
Graag geven wij aanvullende informatie over de sport en
onze droom deel te nemen aan het Wereldkampioenschap.
Voor meer informatie:

Onze doelstelling. Gezien de prestaties van Nederlandse
teams in het verleden is ons doel ambitieus: het volledige
parcours als compleet team volbrengen.
De Adventure Racing World Series organiseren tussen 15 en
22 september 2012 het WK Adventure Racing:

Wij zijn zelf de hoofdsponsoren van de adventure race
sport waar wij zo van houden. Maar we kunnen dit grootse
avontuur niet zelfstandig dragen.

Voor dit grootse avontuur hebben wij een begroting van
ruim 10.000 €. Wij willen ons team uitbreiden met partners
die ons steunen in het realiseren van deze ambitie.
Overzicht kosten training en deelname WK:
Inschrijfkosten
Brandstof en transport
Materiaalkosten
Speciale (team)kleding
(combinatie van partners)
Sportvoeding en verzorging

Website:
Harm
Lisette
Andre
Winfried

www.teamxbionic.nl/dutchbionix
06 4092 1999 - harmbartholomeus@hotmail.com
06 2436 7323 - lisettedegraauw@hotmail.com
06 1557 7150 - hennepmoes@hotmail.com
06 4211 4999 - winfried@bats.nl

WK site
Team X-Bionic
Team AMI

www.raidinfrance.com
www.teamxbionic.nl
www.team-ami.nl

3500 €
2000 €
1000 €
3000 €
1500 €

.Live your dream!

