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/ WELKOM BIJ 
TEAM JUMBO-VISMA

Team Jumbo-Visma is een Nederlands professioneel topsportteam dat 
365 dagen per jaar zichtbaar is en op het hoogste niveau presteert. 
Door het samenvoegen van een professionele wieler- en schaatsploeg 
is het fundament gelegd voor een nieuw organisatiemodel in de 
Nederlandse topsport.

Gedurende het wielerseizoen biedt Team Jumbo-Visma exclusieve 
hospitalitymogelijkheden bij geselecteerde wedstrijden. 
Moedig Wout van Aert aan in het Vlaamse voorjaar of sta klaar met 
wielen tijdens Parijs-Roubaix. Ervaar het maillot jaune-gevoel tijdens de 
Tour de France of trek je laarzen aan tijdens het veldritseizoen. 

Hospitality voor grotere groepen? Ook dat is mogelijk! Ervaar samen met 
je collega’s de Amstel Gold Race vanuit onze eigen lounge of bezoek 
een van de viewing events op onze Service Course, dé uitvalbasis voor 
de schaats- en wielerteams en een inspirerende ontmoetingsplek voor 
vergaderingen en events. 

#SAMENWINNEN

/ TEAMS 
WIELRENNEN

WORLD TOUR TEAM
Team Jumbo-Visma is beste wielerploeg ter wereld. Met kopmannen als 
Jonas Vingegaard, Primož Roglič en Wout van Aert won het World Tour 
Team de afgelopen jaren onder andere de Tour de France, driemaal de 
Ronde van Spanje, de Amstel Gold Race, de E3 Saxo Bank Classic en 
Parijs-Nice. In 2020 en 2022 werd de Nederlandse ploeg bekroond met 
een eerste plaats op de UCI-wereldranglijst.

WOMEN’S TEAM
In 2021 is Team Jumbo-Visma gestart met een eigen vrouwenwielerploeg. 
Daarmee zetten we de volgende stap in de ontwikkeling van de 
organisatie. Met onder anderen kopvrouwen Marianne Vos en Riejanne 
Markus heeft het team in haar tweede jaar grote stappen gemaakt en 
mooie successen geboekt. Zo werd Markus Nederlands kampioen in juni, 
won Vos twee etappes in de Giro d’Italia, en twee etappes in de Tour de 
France Femmes by Zwift. Ook nam ze de groene trui mee naar huis.

DEVELOPMENT TEAM
Het Development Team maakt sinds 2020 deel uit van Team Jumbo-
Visma. Het team is een opleidingsploeg voor beloften en heeft als doel 
wielertalenten op te leiden tot professional. De eerste resultaten zijn 
reeds merkbaar. Onder meer Gijs Leemreize, Olav Kooij en Mick van Dijke 
hebben de stap gezet naar de World Tour-tak van Team Jumbo-Visma, 
terwijl Loe van Belle en de Noren Per Strand Hagenes en Johannes 
Staune-Mittet in de toekomst de transfer gaan maken.



HOSPITALITY LOUNGE 
Arrangement is inclusief:
  Toegang tot de Team Jumbo-Visma hospitality lounge 
  Toegang tot het WK-parcours 
  Aanwezigheid van Team Jumbo-Visma-host 
  Voor- of nabeschouwing Team Jumbo-Visma-ploegleider
  Catering gedurende de gehele dag 
  Bezoek teambus Marianne Vos, Fem van Empel en Wout van Aert 
  Netwerkmogelijkheden
  Parkeerticket per 2 personen

LET OP: de capaciteit is beperkt!

De wereldkampioenschappen veldrijden vinden dit jaar plaats in 
Hoogerheide, dicht bij huis. De uitgelezen kans om onze toppers Wout 
van Aert, Marianne Vos en Fem van Empel aan het werk te zien.  
De mannen en vrouwen komen in hetzelfde weekend aan bod. 
Kan Wout een vierde wereldtitel bijschrijven, pakt de jonge Fem van 
Empel haar eerste wereldtitel óf gaat de ervaren Marianne Vos er met 
haar negende wereldtitel vandoor? Beleef het van dichtbij vanuit de Team 
Jumbo-Visma hospitality lounge.

/ WERELDKAMPIOENSCHAP 
VELDRIJDEN  
NEDERLAND | 4-5 FEBRUARI

€595,-
P.P. HELE

WEEKEND
EXCL. BTW

€395,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW
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De eerste wedstrijden van het seizoen zijn misschien wel de mooiste… 
De spanning is om te snijden en de renners staan te popelen om weer te 
beginnen. Het weer zit nog tegen, maar de moed zit er goed in. We zijn 
klaar voor een sterk begin. 

Na een succesvol voorjaar in 2022 waarin we E3 Saxo Bank Classic en 
Omloop het Nieuwsblad wisten te winnen, willen we dit jaar nog meer 
overwinningen boeken. 

Ontdek en beleef samen met Team Jumbo-Visma een wedstrijd echt 
dichtbij tijdens een van de voorjaarskoersen. We doen verschillende 
KLASSIEKERS en MONUMENTEN aan. Er zijn verschillende arrangementen, 
aangepast aan het type koers, die de optimale beleving geven. Ontdek bij 
welke koersen je je kan onderdompelen in het Team Jumbo-Visma-gevoel. 

De invulling van hospitality-arrangementen bij wedstrijden
is altijd onder voorbehoud.

Onder de voorjaarskoersen vallen:
 EXTRA: Wereldkampioenschap Veldrijden
 Kuurne-Brussel-Kuurne
 E3 Saxo Bank Classic
 Gent-Wevelgem
 Ronde van Vlaanderen
 Parijs-Roubaix
 Amstel Gold Race
 Waalse Pijl
 Luik-Bastenaken-Luik

/ VOORJAARSKOERSEN 
OPENING VAN HET SEIZOEN



IN HET HART VAN DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma-voertuigen de koers op meerdere plekken 
beleven

  Aangeven van wielen tijdens de koers en helpen bij de bevoorrading 
  Lunch 
  Finish kijken
  Aandenken aan deze geweldige dag

Een dag na de Omloop Het Nieuwsblad vindt steevast Kuurne-Brussel-
Kuurne plaats. Deze wedstrijd is voor renners dus de uitgelezen kans 
om hun goede vorm van de dag ervoor te bevestigen óf om zichzelf te 
revancheren. Deze wielerklassieker is vaak een prooi voor de sprinters, 
tenminste als je de Vlaamse Ardennen overleeft. In 2018 wist Team 
Jumbo-Visma hier voor het laatst winnend over de streep te komen en in 
de meest recente editie schitterde Christophe Laporte. Lukt het om dit 
jaar raak te schieten? Ontdek het samen met Team Jumbo-Visma.

De E3 Saxo Bank Classic vormt de start van de Vlaamse Wielerweek. 
Deze koers doet zijn naam als ‘Ronde van Vlaanderen light’ eer aan. Veel 
hellingen zijn voorzien van typisch Vlaams asfalt en het draaien en keren 
zorgt voor een echt spektakelstuk. Vorig jaar wist Wout van Aert samen 
met Christophe Laporte iedereen uit het wiel te rijden en een vlucht van 
meer dan 40 kilometer te bekronen met plek één en twee. Wat wordt het 
dit jaar? Beleef het samen met Team Jumbo-Visma.

/ E3 SAXO BANK CLASSIC 
BELGIË | VRIJDAG 24 MAART

/ KUURNE-BRUSSEL-KUURNE 
BELGIË | ZONDAG 26 FEBRUARI

IN HET HART VAN DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma-voertuigen de koers op meerdere plekken 
beleven

  Aangeven van wielen tijdens de koers en helpen bij de bevoorrading 
  Lunch 
  Finish kijken
  Aandenken aan deze geweldige dag

€495,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

€495,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW



De tweede klassieker in de Vlaamse Wielerweek is Gent-Wevelgem, ook 
wel bekend als ‘The Race in Flanders Fields’. Deze bijnaam vindt zijn 
oorsprong in het parcours dat slingert door de slagvelden van de Eerste 
Wereldoorlog en renners beschouwt als metafoor voor de vechtende 
soldaten, gewapend met een fiets. Zo wil de race bijdragen aan een 
passende herdenking. Vanwege het vlakke terrein draait de koers vaak uit 
op een klassieke sprint. Trek jij mee ten strijde in Flanders Fields?

IN HET HART VAN DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma-voertuigen de koers op meerdere plekken 
beleven

  Aangeven van wielen tijdens de koers en helpen bij de bevoorrading 
  Lunch 
  Finish kijken
  Aandenken aan deze geweldige dag

/ GENT-WEVELGEM 
BELGIË | ZONDAG 26 MAART

€495,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

De eerste zondag van april, Vlaanderens Mooiste, staat bij alle wielerfans 
al maanden gemarkeerd in de agenda: De Ronde van Vlaanderen. 
Deze klassieker heeft alles wat het Vlaamse wielrennen mooi maakt: 
onvoorspelbaarheid, kasseibeklimmingen, onverwachte demarrages en 
steeds een verrassende uitkomst. Dat maakt het extra charmant om deze 
wedstrijd te beleven. Het winnen van De Ronde van Vlaanderen maakt 
een Flandrien onsterfelijk. Beleef jij De Hoogmis met Team Jumbo-Visma?

IN HET HART VAN DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
DAG 1
  Bezoek aan het teamhotel 
  Uitgebreid diner
  Overnachting

DAG 2
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma-
voertuigen de koers op  
meerdere plekken beleven

  Aangeven van wielen tijdens 
de koers en helpen bij de 
bevoorrading 

  Lunch 
  Finish kijken
  Aandenken aan deze  
geweldige dag

/ RONDE VAN VLAANDEREN 
BELGIË | ZONDAG 2 APRIL

Prijs is inclusief één overnachting en exclusief reiskosten

€1.195,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW



De eerste zondag van april, Vlaanderens Mooiste, staat bij alle wielerfans 
al maanden gemarkeerd in de agenda: 107e editie van De Ronde van 
Vlaanderen. De Ronde is een van de belangrijkste doelen van de ploeg en 
met renners als Wout van Aert, Dylan van Baarle en andere toppers zal 
de ploeg strijden voor de overwinning. Vanuit de warme en comfortabele 
Team Jumbo-Visma lounge beleef jij de koers van op de eerste rij. 
’s-Morgens richting Vlaanderen en ’s middags al aan het lunchbuffet 
terwijl de koers meerdere keren voorbijvliegt. En met een uitgebreide 
voorbeschouwing en live commentaar door een voormalig profwielrenner 
word je op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in de wedstrijd. 
Beleef de Ronde van Vlaanderen als nooit te voren.

/ RONDE VAN VLAANDEREN LOUNGE 
BELGIË | ZONDAG 2 APRIL

HOSPITALITY LOUNGE 
Arrangement is inclusief:
  Hospitality-locatie nabij de Hotond
  Ontvangst met bubbels
  Ruime voorbeschouwing en live commentaar door een voormalig 
profwielrenner

  Koers volgen op groot scherm
  Live passages (1x dames en 3x heren) 
  Verzorgde catering gedurende de dag (10:30 – 18:00)
  Parkeerkaart per 2 tickets inclusief shuttle service naar VIP 
  Team Jumbo-Visma aandenken aan deze geweldige dag

LET OP: de capaciteit is beperkt!

€350,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

HET ZAKELIJKE NETWERK
VAN DE BESTE WIELER- EN 

SCHAATSPLOEG TER WERELD

EXPERIENCE
Unieke belevenissen voor 

jou en een introducé 
tijdens onze events,  
op en naast de fiets.

BUSINESS
Maak kennis met ons 

wielerminded netwerk, 
inspirerende sprekers  

en atleten van
Team Jumbo-Visma.

OVERZICHTELIJK
Een compleet en 
gevarieerd pakket  

voor slechts €2000,-  
per jaar.

ONTDEK HET BUSINESS PELOTON EN KIJK 
WAT WE VOOR JOU KUNNEN BETEKENEN

BUSINESSPELOTON.TEAMJUMBOVISMA.NL



Wordt het een kletsnatte moddereditie of juist stofhappen? Het weer 
kan verkeren, maar het parcours van Parijs-Roubaix is al jaren hetzelfde. 
Maar waarom zouden ze iets veranderen? We zijn verzekerd van een 
prachtige wedstrijd vol onverwachte gebeurtenissen op dit loodzware 
kasseiparcours. Met de regerend winnaar, Dylan van Baarle, in de ploeg, 
hebben we ook dit jaar weer genoeg troeven in huis om mee te strijden 
voor de overwining. Graag heten we je welkom bij Parijs-Roubaix.

IN HET HART VAN DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
DAG 1
  Bezoek aan het teamhotel 
  Uitgebreid diner
  Overnachting

DAG 2
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma-
voertuigen de koers op  
meerdere plekken beleven

  Aangeven van wielen tijdens 
de koers en helpen bij de 
bevoorrading 

  Lunch onderweg
  Finish kijken vlak bij 
Vélodrome André Pétrieux 

  Aandenken aan deze  
geweldige dag

/ PARIJS-ROUBAIX 
FRANKRIJK | ZONDAG 9 APRIL

Prijs is inclusief één overnachting en exclusief reiskosten

€1.195,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

Het is de enige UCI World Tour-klassieker van Nederland: de Amstel 
Gold Race. De wedstrijd zelf staat bekend als één van de zwaarste World 
Tour-wedstrijden op de wielerkalender. Dit komt door het vele draaien 
en keren, de smalle wegen en de vele korte, maar steile hellingen die 
het Limburgse landschap kenmerken. In combinatie met de dubbele 
overwinning in 2021 zijn alle elementen aanwezig voor een geweldige 
wedstrijd. Ook in 2023 passeren zowel de dames als heren de Team 
Jumbo-Visma-lounge. Tot in Limburg! 

/ AMSTEL GOLD RACE 
NEDERLAND | ZONDAG 16 APRIL

HOSPITALITY LOUNGE 
Arrangement is inclusief:
  Hospitality-locatie langs parcours 
  Voorbeschouwing op de wedstrijd 
  Koers volgen op groot scherm
  Live commentaar door een inspirerende spreker  
van Team Jumbo-Visma

  Koers volgen langs parcours 
  Rijd een stukje parcours met een Team Jumbo-Visma-voertuig 
  Lunch en gezellige borrel
  Aandenken aan deze geweldige dag

LET OP: de capaciteit is beperkt!

€295,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW



IN HET HART VAN DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma-voertuigen de koers op meerdere plekken 
beleven

  Aangeven van wielen tijdens de koers en helpen bij de bevoorrading 
  Lunch onderweg
  Finish kijken onderweg 
  Aandenken aan deze geweldige dag

LET OP: de capaciteit is beperkt!

La Flèche Wallonne is een Belgische wielerklassieker die als sinds jaar 
en dag gereden wordt. De koers ontvouwt zich na een zware finale altijd 
op de bekende Muur van Hoei. Onze ploeg heeft hier in nog geen grote 
successen geboekt, maar wij hopen dit jaar het tij te keren en mee te 
doen voor de prijzen. Marianne Vos heeft als vijfvoudig winnaar de nodige 
ervaring met deze klassieker. 
Kom jij kijken of we succes boeken in deze loodzware koers met de 
vrouwen óf mannen?

Luik-Bastenaken-Luik, ook bekend als La Doyenne, is een echte 
afmattingstocht. Inbegrepen: elf officiële hellingen, waaronder La 
Redoute, en diverse opwaartse wegen die niet officieel meetellen, 
maar zeker wel wegen voor de rassprinters. Daarnaast is het de 
oudste klassieker die er bestaat en is dit moment het sluitstuk van de 
voorjaarsklassiekers. Zien we je in Luik?

/ LUIK-BASTENAKEN-LUIK 
BELGIË | ZONDAG 23 APRIL

/ WAALSE PIJL 
BELGIË | WOENSDAG 19 APRIL

IN HET HART VAN DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma-voertuigen de koers op meerdere plekken 
beleven

  Aangeven van wielen tijdens de koers en helpen bij de bevoorrading 
  Lunch onderweg
  Finish kijken onderweg
  Aandenken aan deze geweldige dag

€495,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

€495,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW



€1.250,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

Dit jaar start de Giro d’Italia in de regio Abruzzen. Het parcours voert 
de renners langs het bekende berggebied de Dolomieten en finisht in 
de hoofdstad Rome. De wedstrijd bevat onder andere drie tijdritten, 
waaronder een klimtijdrit. Verder is er een aantal overgangsetappes voor 
de rittenkapers. De afsluitende etappe in Rome is een etappe waar de 
sprinters het beste uit de verf komen. Vorig jaar wist Koen Bouwman de 
blauwe bergtrui mee naar Nederland te nemen en ook voor dit jaar is de 
Giro een van de belangrijke doelen van de ploeg. Tot in Italië! 

/ GIRO D’ITALIA 
ITALIË | 6-28 MEI

IN HET HART VAN DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
DAG 1
  Bezoek aan het teamhotel 
  Italiaans lang tafelen tijdens een 
uitgebreid diner

  Overnachting

BESCHIKBARE ETAPPES:
Op aanvraag.

DAG 2
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma-
voertuigen de koers op  
meerdere plekken beleven

  Aangeven van wielen tijdens 
de koers en helpen bij de 
bevoorrading 

  Lunch onderweg
  Finish kijken onderweg
  Aandenken aan deze  
geweldige dag

Prijs is inclusief één overnachting en exclusief reiskosten

4

Het seizoen is in volle gang. De wereld kijkt en volgt, etappe na etappe. 
De lust om een grote koers te winnen, de passie om het dag na dag weer 
uit te houden en de kracht om door te zetten. Waar talenten kunnen 
uitblinken in tijdritten of bergetappes.

Tijdens meerdaagse wedstrijden kunnen tactiek en beslissingen zich 
ontwikkelen. Vandaag verdedigen, morgen aanvallen, maar altijd: 
#SAMENWINNEN.

Tijdens de grote rondes organiseren wij ook unieke arrangementen 
per etappe. Ervaar de spanning tijdens een sprintetappe of beklim 
verschillende cols tijdens mooie bergetappes. Per grote ronde zijn er 
verschillende etappes geselecteerd voor een unieke hospitality-ervaring. 

De invulling van hospitality-arrangementen bij wedstrijden
is altijd onder voorbehoud.

Onder de grote rondes vallen:
 Giro d’Italia 
 Tour de France 
 Vuelta a España
 Tour de France Femmes by Zwift
 Benelux Tour

/ GROTE RONDES 
DE GROOTSTE EVENEMENTEN



CYCLING EXPERIENCE 
Arrangement is inclusief:
DAG 1
  Bezoek aan het teamhotel 
  Fietsen in het Franse landschap 
(fietsen voorzien door Team 
Jumbo-Visma)

  Uitgebreid diner
  Overnachting

BESCHIKBARE ETAPPES:
Op aanvraag

DAG 2
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma- 
voertuigen de koers op  
meerdere plekken beleven

  Aangeven van wielen tijdens 
de koers en helpen bij de 
bevoorrading 

  Lunch 
  Finish kijken
  Aandenken aan deze mooie 
koers

CYCLING EXPERIENCE 
Arrangement is inclusief:
DAG 1
  Bezoek aan het teamhotel 
  Uitgebreid diner
  Overnachting

BESCHIKBARE ETAPPES:
Op aanvraag

DAG 2
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma-
voertuigen de koers op  
meerdere plekken beleven

  Aangeven van wielen tijdens 
de koers en helpen bij de 
bevoorrading 

  Lunch 
  Finish kijken
  Aandenken aan deze mooie 
koers

Maandenlang wordt er keihard getraind, zorgvuldig verkend, gepland 
en reikhalzend uitgekeken naar le Grand Départ van de Tour de France. 
Dit jaar vindt die plaats in het Baskenland, namelijk in Bilboa. Na alle 
mythische cols, châteaus, waaieretappes en hectiek komen we drie weken 
later aan op Champs-Élyseés in Parijs. Daar waar Jonas Vingegaard 
vorig jaar nog als winnaar over de streep kwam. Kunnen wij onze titel 
prolongeren? Beleef de strijd om de gele trui tijdens de Tour de France 
samen met ons.

Na drie weken bikkelhard strijden om de gele trui komen de mannen 
aan op de Champs-Elysées. Voor de ene renner dé beloning na 21 dagen 
zwoegen, ploeteren en klimmen, voor de ander nog een laatste kans om 
flink huis te houden in de sprint richting de Arc de Triomphe. Op dezelfde 
dag gaat ook de tweede editie van de Tour de France Femmes van start 
in Clermont-Ferrand. Daar waar de finishvlag voor de mannen hangt, 
klinkt het startschot voor de vrouwen. Beleef dit unieke moment samen 
met Team Jumbo-Visma.

€1.650,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

/ TOUR DE FRANCE FEMMES 
FRANKRIJK | 23-30 JULI 

/ TOUR DE FRANCE 
FRANKRIJK | 1-23 JULI

€1.250,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

Prijs is inclusief één overnachting en exclusief reiskosten Prijs is inclusief één overnachting en exclusief reiskosten



IN HET HART VAN DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
DAG 1
  Bezoek aan het teamhotel 
  Uitgebreid diner 
  Overnachting

BESCHIKBARE ETAPPES:
Op aanvraag

DAG 2
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma-
voertuigen de koers op  
meerdere plekken beleven

  Aangeven van wielen tijdens 
de koers en helpen bij de 
bevoorrading 

  Lunch onderweg
  Finish kijken 
  Aandenken aan deze 
geweldige dag

IN HET HART VAN DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma voertuigen de koers op meerdere plekken 
beleven

  Aangeven van wielen tijdens de koers en helpen bij de bevoorrading 
  Lunch onderweg
  Finish kijken 
  Aandenken aan deze geweldige dag

BESCHIKBARE ETAPPES:
Op aanvraag

De Ronde van Spanje is de laatste grote ronde van het wielerjaar. De 78e 
‘Gran Salida’ schiet in gang in kustplaats Barcelona. De Vuelta kenmerkt 
zich door extreem steile klimmen en verschrikkelijk warme temperaturen 
waarin de renners strijden om de rode trui.
Ontdek jij samen met ons of we een vierde rode trui mee naar huis 
nemen?

De Benelux Tour, voorheen bekend als de Eneco Tour, is na een jaar 
absentie weer terug op de wielerkalender. Zoals de naam al prijsgeeft, 
fietsen we door het mooie landschap van België en Nederland. Dit is 
een zevendaagse rittenkoers met uiteenlopende ritten zoals een tijdrit, 
sprintetappes en een klassieke kasseienrit met finish op de Muur van 
Geraardsbergen. Wil jij de enige meerdaagse rittenkoers die door 
Nederland gaat van dichtbij meemaken? Wees er dan snel bij!

/ BENELUX TOUR 
BE-NL-LUX | 21-27 AUGUSTUS

/ VUELTA A ESPAÑA 
SPANJE | 26 AUG.-17 SEP.

€1.250,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

€495,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

Prijs is inclusief één overnachting en exclusief reiskosten



IN HET HART VAN DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
DAG 1
  Bezoek aan het tea hotel 
  Activiteit
  Uitgebreid diner
  Overnachting

DAG 2
  Bezoek aan de ploegbus 
  Bezoek aan Village Départ 
  Met Team Jumbo-Visma-
voertuigen de koers op  
meerdere plekken beleven

  Aangeven van wielen tijdens 
de koers en helpen bij de 
bevoorrading 

  Lunch onderweg
  Finish kijken 
  Aandenken aan deze  
geweldige dag

Het laatste monument van 2023 wordt verreden in de Italiaanse regio 
Lombardije. De ‘Koers van de Vallende Bladeren’ wordt gekenmerkt door 
talloze haarspeldbochten en pittige beklimmingen. Het is een prachtige 
afsluiter van het seizoen. Vorig jaar lukte het ons niet om op het podium 
te finishen, kunnen we ons dit jaar revancheren en met de winst naar huis 
te gaan?

/ RONDE VAN LOMBARDIJE 
ITALIË | ZATERDAG 7 OKTOBER

Het zijn de laatste loodjes van het seizoen, de grote rondes zitten erop. 
Nu is het tijd om te bewijzen dat we niet klein te krijgen zijn. Stevig in de 
schoenen, sterk op het zadel. Handen aan het stuur, blik vooruit op de 
finishlijn.

Na de grote rondes biedt Team Jumbo-Visma ook de mogelijkheid om 
mee te gaan naar de laatste koersen van het seizoen.

De invulling van hospitality-arrangementen bij wedstrijden
is altijd onder voorbehoud.

Onder de najaarskoersen valt:
 Ronde van Lombardije

/ NAJAARSKOERSEN 
AFSLUITING VAN HET SEIZOEN

€1.195,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW
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Prijs is inclusief één overnachting en exclusief reiskosten



Kijk je al verder dan de VUELTA A ESPAÑA of ben je misschien meer 
een ijsfan? Sta je graag met je laarzen in de modder terwijl je WOUT 
VAN AERT naar de overwinning schreeuwt tijdens een crosswedstrijd 
of zie je liever JUTTA LEERDAM een nieuw record rijden in een bruisend 
Thialf?

In de najaarseditie van ons hospitalityprogramma brengen we je op 
de hoogte van alle mogelijkheden. Kun je niet wachten of wil je alvast 
meer informatie ontvangen over de mogelijkheden? Neem dan gerust 
(vrijblijvend) contact op.

SAM VINCK
New Business Manager 
sam.vinck@teamjumbovisma.nl 

DEMI SCHREUDER
Hospitality & Events Coordinator 
demi.schreuder@teamjumbovisma.nl

/ VOLGEND SEIZOEN 
BLIK OP DE HORIZON
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#1
CONTACT 
BEGINT HET TE KRIEBELEN?

Enthousiast geworden of altijd al met Team Jumbo-Visma de renners 
willen aanmoedigen? Dit is je kans! We hopen je snel te verwelkomen bij 
een van de koersen.

SAM VINCK
New Business Manager 
sam.vinck@teamjumbovisma.nl 

DEMI SCHREUDER
Hospitality & Events Coordinator 
demi.schreuder@teamjumbovisma.nl 

hospitality.teamjumbovisma.nl
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