
 

Beste fietser, 
 
Graag informeren wij je over de fietstochten van Sport4Hope op D.V. 17 juni 2017. We nodigen je hierbij van 
harte uit mee te doen, want wij van Stichting Charity Cycling dragen het doel achter Sport4Hope: Stichting Als 
kanker je raakt (ANBI) een warm hart toe. 
 
Er zullen groepen van Charity Cycling mee rijden met het Markermeerroute (136km) en de IJsselmeerroute 
(260km). En uiteraard is ook de Gooimeerroute (50km) een mooie tocht om aan mee te doen! Iedere 
deelnemer krijgt bij de start een routekaartje en er zullen diverse groepen met gps-navigatie rijden. Op de 
twee langste routes zullen verzorgingsposten zijn. Verdere (praktische) informatie kan je vinden op:  
http://www.sport4hope.nl/  
 
Misschien schrik je nog een beetje van de afstanden, omdat je eigenlijk nooit meer dan bijvoorbeeld 80km 
fietst. Wij denken dat dit evenement en het fietsen in een groep een mooi moment kan zijn om je grens te 
verleggen naar bijvoorbeeld 136km (Markermeerroute). Hetzelfde geldt als je nog nooit meer dan 
bijvoorbeeld 175km fietste, dan nu misschien de stap naar een monstertocht van 260km (IJsselmeerroute)?  
 
Natuurlijk zal het ‘werken’ en ‘afzien’ worden. Maar de voldoening achteraf zal dan alleen maar groter zijn! 
Ook in het vlakke Nederland geldt de metafoor: “The best view comes after the hardest climb!” En denk aan 
het achterliggende doel. Dat motiveert om moeilijke dingen niet uit de weg te gaan en niet op te geven! We 
hopen samen met jou op 17 juni de uitdaging aan te gaan! 

Praktisch 

 Meld je aan voor dit evenement via http://sport4hope.nl/inschrijven 
 Na betaling van het inschrijfgeld (= gift) ad EUR 35 krijg je een bevestiging van je inschrijving. 
 Ook kan je een persoonlijke actiepagina aanmaken om nog extra sponsors te zoeken. 
 De Sport4Hope organisatie stelt leuke prijzen ter beschikking voor de 3 deelnemers met de hoogste 

individuele sponsoropbrengst. 
 Via onze hoofdsponsor/naamgever KT-Vision en vele andere bedrijven (Klik hier voor alle Sponsors) 

hebben wij een bedrag van EUR 3.000 ter beschikking om jouw sponsorbedragen te verdubbelen! 
 Mocht je dus een actiepagina aanmaken om extra sponsors te werven, dan als actienaam graag je naam 

invullen plus de toevoeging "(KT-Vision Charity Cycling)". Zie Voorbeeld persoonlijke actiepagina  
 Wij zullen de genoemde EUR 3.000 gebruiken om de sponsoropbrengsten van deelnemers met “(KT-

Vision Charity Cycling)” in hun naam te verdubbelen!  
 Met andere woorden: tot op zekere hoogte telt iedere door jou opgehaalde euro dubbel en kom je nog 

sneller in aanmerking voor 1 van de prijzen! 
 Zit je op www.Strava.nl? Word dan ook lid van: https://www.strava.com/clubs/sport4hope   

 
Nogmaals dank en hartelijke groet van KT-Vision Charity Cycling! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Staand v.l.n.r.) Reinier Platschorre, Marco Rietveld, Jan van der Giessen, Jaap-Willem Platschorre, Henri 
Hafkamp en Jan de Leede. Adriaan Pons (op de voorgrond) en Wilco Schellevis (niet op foto). 
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