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Fiets
Mooiste fietslocaties

In 2010 en 2011 heb ik de
omgeving van Ca'Palazzo in
Le Marche kunnen verkennen. Een onontdekt maar
geweldig fietsgebied.
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Unieke wielerclinics
met Steven Rooks
De week staat geheel in het teken van de Giro 2012
en het goede Italiaanse leven. We bezoeken per
fiets, achtereenvolgens op 10 mei de finish in Fano,
op 11 mei de start in Urbino en op 16 mei de finish
in Assisi. In het weekend hebben we een tocht
over en onder de drie bergen Petrano, Nerone en
Catria en een tijdrit op de Petrano, de finishberg
van de Giro in 2009. We hebben een programma
samengesteld waarin er naast de wielerclinics ook
ruimte is voor relaxen of individuele uitstapjes. Zo
hopen wij niet alleen een goed fietsprogramma te
bieden maar ook een interessante kennismaking
met Le Marche. Er is dus voldoende reden voor
niet fietsende partners om samen naar Cagli en
omgeving af te reizen. De heuvel- en bergachtige
omgeving ligt met vele eeuwenoude stadjes en
burchten via rivierdalen, -kloven en valleitjes
tegen de Apennijnen met de Monte Nerone,
Petrano en Catria. Een ideale fiets-, wandel en dus
vakantieomgeving.
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Bij elke aankoop
van een Carrera fiets
geeft Steven Rooks
een gratis clinic.

Boek snel op www.stevenrooksnellemarche.com
s uitzicht
EenWijd
clinic
met Steven
Fietsen is een sport die je gelukkig tot op hoge leeftijd
kunt blijven doen. In mijn Clinics wil ik iedereen graag
laten delen in mijn passie. Dat hoeft dus niet alleen op
topniveau te zijn. Ik verzorg clinics op elk niveau. Belangrijk vind ik de aandacht voor het leren kennen van jezelf.
Het verkennen van je grenzen. En dat is voor iedereen
anders. De één wil de Cauberg op sprinten en de ander
is al blij om te leren hoe je gedoseerd boven kunt komen
zonder af te stappen. Ik geef persoonlijke aandacht aan de
juiste houding zodat de kracht optimaal wordt overgebracht. Ik geef aandacht aan de kunst van het klimmen
en het dalen, het verdelen van je krachten en de juiste
versnellingkeuze, het nemen van een bocht en de kunst
van het rijden in een peloton. Dat kan dus in Le Marche,
Italie of in Valkenburg, de wielerhoofdstad van 2012.

Ik verzorg Clinics op ieder
niveau met persoonlijke
aandacht voor iedereen.

Het All-in programma is incl. eten,
drinken, logies (op basis van 2pers.
kamer) en begeleiding voor maar
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Nog meer voordeel

Koop je een Carrera bij Math Salden,
dan krijg je er een clinic van mij bij
kado of een korting van 75,- euro
op de Giroweek van 9-16 mei in Le
Marche.

28 april
Dè wielerclassic
voor echte
klimmers!
www.rookstheunisseclassic.nl

Foto G. Abel

Prachtig omgeving

In samenwerking met

MS Math Salden
Wielersport

Ca’Palazzo
www.capalazzo.com

Wielersport Math Salden
www.salden.nl

Parkhotel Valkenburg
www.parkhotelvalkenburg.nl

