
Dinsdag 30 augustus is het zover. Dan is de start en finish van de 
Simac Ladies Tour in Lelystad. De enige meerdaagse etappekoers van 
de UCI Women’s World Tour in de Benelux. Een koers met alleen de 
beste wielrensters ter wereld en met volop aandacht van de nationale 
en internationale media. Lelystad is die dag het middelpunt van de 
internationale wielerwereld. 

Speciaal voor ondernemers
Exclusief voor 100 ondernemers in Lelystad en Flevoland organiseren 
wij op deze dag de Simac Ondernemers Tour. Een combinatie van 
bewegen en netwerken. Van motiverende woorden en samen de 
koers beleven. Een unieke kans om op informele wijze nieuwe 
contacten te leggen. Of om een relatie op een bijzondere ervaring 
te trakteren. 

De Simac Ondernemers Tour 
 ✔  Exclusief voor ondernemers die actief zijn in Flevoland. 

 ✔  Maximaal 100 deelnemers.

 ✔  Presentatie van ex-prof en NRC-columniste Marijn de Vries 
 over topsport en ondernemen.

 ✔  Inclusief koffie, thee en krentenbollen en bananen. Goodiebag 
 met onder andere: een wieler-cap, Maxim Sportvoedingpakket  
 (bestaande uit: busje Maxim Total Hydration (Sportdrank 
 tabletten), 1 Maxim energy bar, 1 Maxim bidon van 750ml, Maxim 
 folder met kortingscode, First Energy Gum en het Simac Ladies 
 Tour magazine. 

 ✔  Kosten: € 40,-  per ondernemer (presentatie en deelname aan  
 Simac Ondernemers Tour) of € 80,- (presentatie en deelname  
 aan Simac Ondernemers Tour en toegang tot het VIP-dorp na  
 afloop). 

 ✔  Snelheid van de groep: 28 – 30 km/u.

 ✔  Parkeren kan op het grasveld naast het Only For Men pand aan 
 de museumweg bij Batavia Stad.

 ✔  Omkleden kan in het Only For Men pand (geen kleedkamer 
 of lockers).

 ✔  Fietsen kunnen gestald worden in het Only For Men pand. 
 Dit pand is niet voor publiek toegankelijk. Stallen op eigen risico.

Dagprogramma

Wat Wanneer  Waar
Ontvangst 10u30 Batavia Stad (OFM)
Presentatie Marijn de Vries 11u00 Batavia Stad (OFM)
Start Ondernemers Tour  12u30 (uiterlijk) Batavia Stad
Tussensprint Dames thv Aviodrome 13u30 Aviodrome
Krentenbol, banaan, gelletje, sapje 13u35 Aviodrome
Vervolgen route 13u45 Aviodrome
Finish Ondernemers Tour 14u45 Batavia Stad
Mogelijk aansluiten in de VIP 14u50 Batavia Stad
Finish Simac Ladies Tour 16u00 Batavia Stad
Podiumceremonie 16u15 Batavia Stad
Einde evenement 16u30 Batavia Stad

Tot aan de start van de Simac Ondernemers Tour!

Het evenement

Het wielerfeest begint in het VIP dorp bij 
Batavia Stad. Ex-profwielrenster en 
NRC-columniste Marijn de Vries geeft een 
motiverende presentatie over topsport en 
ondernemen. Daarna ontvangt u een 
sportvoedingpakket en stapt u op de fiets, 
om gezamenlijk met Marijn, een ronde van 
het wedstrijd parcours te fietsen. In totaal 
60 kilometer. 

Bij de tussensprint ter hoogte van het Luchtvaartmuseum Aviodrome 
maakt u een korte stop. Even de benen strekken en de mogelijkheid 
om een gelletje of banaantje bij te vullen. Ondertussen bent u getuige 
van de strijd om de tussensprint. Als de wielercaravaan voorbij is stapt 
u weer op de fiets. Met de groep maakt u de ronde af en bent u tijdig 
terug om de finish en de huldiging van de winnares vanuit de VIP of 
vanaf de tribune mee te maken. 

Eenmaal terug heeft u ook alle tijd om tussen de teambussen rond 
te lopen opzoek naar die ene handtekening, bidon, pet of selfie met 
Marianne Vos. Een mooi einde van een schitterende dag. 

Vul jij de goodiebag? 
De goodiebag is een unieke kans om jouw product onder 
de aandacht te brengen bij collega-ondernemers. 
Je kunt hiervoor contact opnemen met 
JeroenvanAmerongen@citymarketinglelystad.nl

presenteren: 
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Parcours:  
Afstand 60 KM, rondetijd ongeveer 1 ½ uur, 2 ½ rondes, afstand dames 140 KM. 
Start in het Stadshart. 4.7 KM tot parcours

Parcours Simac Ladies Tour 2022
Afstand: 60 km
Rondetijd: ongeveer 1,5 uur (2,5 ronde)
Afstand dames: 141,2 km
Start in Stadshart, 4,7 km tot parcours


