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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.

Het model van Team Jumbo-Visma draait om innoveren, kennisdeling, 
talentontwikkeling en krachten bundelen. Niet alleen op sportief gebied, 
maar ook commercieel en communicatief. Dit alles komt samen in 
ons hoofdkwartier in Den Bosch. De Service Course is niet alleen dé 
uitvalsbasis voor de schaats- en wielerteams, maar ook het kloppende 
hart van de organisatie en een ontmoetingsplek voor partners en 
bedrijven. 

#SAMENWINNEN

/ TEAMS 
WIELRENNEN

Team Jumbo-Visma is een oer-Hollands professioneel topsportteam dat 
365 dagen per jaar zichtbaar is en op het hoogste niveau presteert.

WORLD TOUR TEAM
Team Jumbo-Visma is een van de succesvolste ploegen uit het 
wielerpeloton. Met kopmannen als Primož Roglič, Tom Dumoulin, Steven 
Kruijswijk en Wout van Aert won het World Tour Team de afgelopen jaren 
onder andere de Ronde van Spanje, de Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem 
en de Ronde van het Baskenland. In 2020 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 zette Team Jumbo-Visma de volgende stap in de ontwikkeling 
van de organisatie. Team Jumbo-Visma Women streeft in lijn met de 
filosofie van de organisatie naar groei en ontwikkeling om op deze manier 
de ploeg gezamenlijk naar grote hoogte te tillen. Met onder anderen 
kopvrouw Marianne Vos en jonge talenten als Anna Henderson wist 
het damesteam in het debuutjaar al grote stappen te maken en vele 
successen te boeken.

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. In 2021 stroomden er al meerdere talenten, waaronder 
Olav Kooij, Gijs Leemreize, Mick van Dijke en Michel Hessmann vanuit het 
Development Team door naar het World Tour Team.



HOSPITALITY LOUNGE 
Arrangement is inclusief:
  Vervoer van en naar ’s-Hertogenbosch 
 Entertainment onderweg
 Voorbeschouwing op de wedstrijd
 live passages renners 
 Koers volgens langs het parcours 
 Uniek aandenken aan de dag

Voor de verandering wordt de strijd voor de nationale driekleur 
gehouden op een vrijdag en niet op de traditionele zondag. Het 
parcours, inclusief Col Du Vam, is bekend terrein voor de mannen van 
Team Jumbo-Visma. Lukt het Timo Roosen om de titel met een jaar te 
verlengen? Ontdek het samen met Team Jumbo-Visma in de Hospitality 
Lounge. Vertrek VIP-bus vanaf Service Course in ’s-Hertogenbosch met 
entertainment, voorbeschouwing op de wedstrijd en leuke anekdotes. 
Met de toegang tot de hospitality lounge ben je verzekerd van een 
geweldige plek om de wedstrijd vanaf de eerste rij te beleven. Wie pakt 
de nationale driekleur? 

/ NEDERLANDS 
KAMPIOENSCHAP HEREN 
NEDERLAND | VRIJDAG 24 JUNI

€245,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW
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Die ene dag. In het teken van eeuwige roem. Bloed, zweet en tranen. De 
strijd voor het Rood, Wit en Blauw. Het Nederlands Kampioenschap bij 
de mannen staat vaak symbool voor onbaatzuchtig strijden, teamwork 
en ‘de dood of de gladiolen’. Een titel waar het hele team trots op kan 
zijn.
 
Als winnaar van het Nederlands kampioenschap van vorig jaar zullen 
vele ogen op Timo Roosen staan en of het hem lukt de titel dit jaar te 
verdedigen.

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

/ KAMPIOENSCHAP 
VOOR HET ROOD-WIT-BLAUW



De Giro d’Italia is de eerste van de drie grote rondes op de kalender. 
Deze wedstrijd wordt na de Tour de France als belangrijkste rittenkoers 
van de wereld gezien. Kenmerkend is de bikkelharde strijd om de Maglia 
Rosa en Il Trofeo Senza Fine.

Dit jaar is de Giro helaas al volgeboekt, maar volgend jaar staat de Giro 
natuurlijk ook op de planning. Het parcours van de Giro d’Italia 2023 
wordt eind dit jaar onthuld. Interesse om deze wedstrijd te beleven? 
Contacteer ons dan gerust.

/ GIRO D’ITALIA 2023 
ITALIË | MEER INFO VOLGT!
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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 
blinken 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 mooie, 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

/ GROTE RONDES 
DE GROOTSTE EVENEMENTEN



CYCLING EXPERIENCE 
Arrangement is inclusief:
DAG 1
  Bezoek aan het teamhotel 
  Zelf op de fiets de Franse 
landschappen ontdekken

  Uitgebreid diner
  Overnachting

BESCHIKBARE ETAPPES:
13 & 15

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

  Aangeven van wielen en 
bidonnen tijdens de koers 

  Lunch 
  Finish kijken
  Aandenken aan deze mooie 
koers

La Grande Boucle, de grootste wielerwedstrijd ter de wereld. 
Maandenlang wordt er heel precies getraind, gepland en reikhalzend 
uitgekeken naar le Grand Départ. Dit jaar vindt die plaats in Denemarken. 
Na alle mythische cols, châteaus, waaieretappes, kasseien en hectiek 
komen we drie weken later aan op Champs-Élyseés in Parijs. Daar waar 
Wout van Aert vorig jaar nog won. Herhalen we het succes van vorig 
jaar? Beleef de strijd om de gele trui tijdens de Tour de France. 

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 wordt ook geschiedenis geschreven, want de eerste 
Tour de France Femmes gaat van start: Tour de Frances Femmes. Daar 
waar de finishvlag voor de mannen hangt, klinkt het startschot voor de 
vrouwen. Ze hebben acht loodzware etappes voor de boeg en finishen 
op 31 juli op La Planche des Belles Filles. Beleef dit unieke moment 
samen met Team Jumbo-Visma.

€950,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

HOSPITALITY LOUNGE 
Arrangement is inclusief:
   De start van Tour de France Femmes
  Toegang tot de VIP-lounge van de Tour de France 
  Live passages van de renners op de Champs-Elysées 
  Volg de wedstrijd op groot scherm
  Met je neus op de finishstreep 
  Catering 
 Een mooi aandenken aan deze geweldige dag

/ TOUR DE FRANCE & 
TOUR DE FRANCE FEMMES 
FRANKRIJK | ZONDAG 24 JULI 

/ TOUR DE FRANCE 
FRANKRIJK | 1 - 24 JULI

€395,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

Prijs is exclusief vluchten Prijs is exclusief vluchten



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

BESCHIKBARE ETAPPES:
1, 2, 3 (NL) en 
15, 16, 17, 18, 19, 21

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

  Aangeven van wielen en 
bidonnen tijdens de koers 

  Lunch onderweg
  Finish kijken 
  Aandenken aan deze geweldige 
dagen

HOSPITALITY LOUNGE 
Arrangement is inclusief:
  Toegang tot de VIP-Lounge van Team Jumbo-Visma
  Bezoek aan de startzone
  Koers kijken op groot scherm
  Entertainment gedurende de middag
  Live passages van de renners 
  Catering  
  Een aandenken aan deze geweldige dag
  Netwerkmogelijkheden met aanwezige gasten

De Ronde van Spanje wordt ook wel gezien als de laatste grote ronde 
van het wielerjaar. Met de start op een steenworp van onze Service 
Course en etappes in Nederland is de spanning nu al voelbaar.
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?  

Primož Roglič wist ‘La Vuelta’ al drie keer op zijn palmares te schrijven. 
Boekt hij dit jaar weer een overwinning? Dat zou extra bijzonder zijn, 
want de Ronde van Spanje start dit jaar in Nederland. De 77e ‘Gran 
Salida’ wordt met een van de meest spectaculaire onderdelen van het 
wielrennen (een ploegentijdrit van 23 km) op gang geschoten in hartje 
Utrecht. Vanaf kilometer één is het dus meteen koers. 
De start van deze wedstrijd is tevens de aftrap van drie dagen ‘Vuelta 
Hollandia’ alvorens het peloton richting de steile flanken van het Spaanse 
gebergte trekt. Beleef de eerste dag van de Ronde van Spanje in Utrecht.

/ VUELTA A ESPAÑA /ETAPPE 1 /NL 
UTRECHT | VRIJDAG 19 AUGUSTUS

/ VUELTA A ESPAÑA 
SPANJE | 19 AUG. - 11 SEP.

€925,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

€450,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

Prijs is exclusief vluchten



ONTDEK DE KOERS 
Arrangement is inclusief:
  Bezoek aan de startzone
  Bezoek aan de Service Course van Team Jumbo-Visma is mogelijk
  Fietsen op eigen gelegenheid is mogelijk 
  Viewing event bij Kinepolis ’s-Hertogenbosch 
  Entertainment gedurende de middag 
  Catering inbegrepen
  Een aandenken aan deze geweldige dag

HOSPITALITY LOUNGE 
Arrangement is inclusief:
  Toegang tot de VIP-locatie van Team Jumbo-Visma
  Uitgebreid ontvangst
  Bezoek aan de start 
  Lunch op een exclusieve locatie 
  Live passages van de renners
  Finish kijken
  Barbecue
  Een aandenken aan deze geweldige dag

’s-Hertogenbosch, waar de Service Course van Team Jumbo-Visma 
gevestigd is, vormt het decor voor de tweede etappe van de Vuelta.  
Met 182 vlakke kilometers tussen ’s-Hertogenbosch en Utrecht belooft 
dit een op-en-top sprintersetappe te worden. Breng een bezoek aan de 
start, ontdek onze nieuwe Service Course en kijk samen met  
Team Jumbo-Visma naar de finish op een héél groot scherm.
Nos vemos en ‘s-Hertogenbosch!

De derde etappe van La Vuelta gaat van start in Breda. Bijna 200 km 
lang maakt het peloton kennis met het Brabantse landschap. Net als 
jij! Na een uitgebreide ontvangst op de Team Jumbo-Visma VIP-locatie 
bezoek je al (Swap)fietsend de start.
Op het programma staat onder andere een bezoek aan de teambus*, 
eerste live passage van de renners. Vervolgens fietsen we over het 
parcours naar onze exclusieve lunchlocatie. De finish bekijken we live in 
Breda en afsluiten doen we met een barbecue in Team Jumbo-Visma-
stijl.

/ VUELTA A ESPAÑA /ETAPPE 3 /NL 
BREDA | ZONDAG 21 AUGUSTUS

/ VUELTA A ESPAÑA /ETAPPE 2 /NL 
‘S-HERTOGENBOSCH | ZA. 20 AUG.

€450,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW

€450,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW



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

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

  Aangeven van wielen en 
bidonnen tijdens de koers 

  Lunch onderweg
  Finish kijken 
  Aandenken aan deze geweldige 
dag

Het laatste monument van 2022 wordt verreden in de Italiaanse regio 
Lombardije. De koers van de vallende bladeren wordt gekenmerkt door 
talloze haarspeldbochten, pittige beklimmingen en is een prachtige 
afsluiter van het seizoen. 

/ IL LOMBARDIA 
ITALIË | ZATERDAG 8 OKTOBER

Een afsluiting 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 de mogelijkheid om mee 
te gaan naar de laatste koersen van het seizoen.

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

/ NAJAARSKOERSEN 
AFSLUITING VAN HET SEIZOEN

Prijs is exclusief vluchten

€925,-
PER

PERSOON
EXCL. BTW
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Kijk je al verder dan de VUELTA ESPAÑA of ben je meer een ice-fan?
Wil je liever met je laarzen in de modder terwijl je WOUT VAN AERT 
naar de overwinning schreeuwt tijdens een crosswedstrijd of toch 
JUTTA LEERDAM een nieuw record zien rijden in een bruisend THIALF?

In de najaarseditie brengen we je op de hoogte van alle mogelijkheden. 
Kun je niet wachten of wil je alvast meer informatie ontvangen over de 
mogelijkheden? Contacteer ons gerust!

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

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

/ VOLGEND SEIZOEN 
BLIK OP DE HORIZON

6



#1
CONTACT 
BEGINT HET TE KRIEBELEN?

Enthousiast geworden of altijd al met Team Jumbo-Visma de renners 
willen aanmoedigen? Dit is je kans! We horen graag van je en hopelijk 
mogen we je snel verwelkomen bij een van de koersen.

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

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

teamjumbovisma.nl/hospitality
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