SAMEN MET U OP ’T HOOGSTE PODIUM!
Graag willen wij ons eerst aan u voorstellen:
Wij zijn Kyano van Vlimmeren en Rocco Meenhuis. Samen
met onze trainer Rinke Tempert vormen wij het
FUTURE BMX TEAM.
Als lid van de F.C.V. De Lochsprinters uit Nijverdal fietsen we
al enkele jaren mee op regionaal niveau.
Sinds afgelopen jaar fietsen we landelijke wedstrijden bij de
KNWU en we kunnen stellen dat dit best goed gaat. De beste
rijders uit binnen- en buitenland staan bij deze wedstrijden
aan de start! Dat het best goed gaat zeggen we natuurlijk
niets voor niets; wij fietsen bijna in alle finales en zelfs podium
plekken zijn reeds behaald. Zelf zijn we hier best trots op! Ons
doel is uiteindelijk om EK’s en WK’s te gaan fietsen.

Kyano van Vlimmeren
6 jaar

Wat is nu onze vraag:
Om onze jonge ambitieuze rijders nationaal en
internationaal op het hoogste niveau te kunnen laten
rijden zijn we op zoek naar partners die ons willen
ondersteunen.

Rocco Meenhuis
7 jaar

Het FUTURE BMX TEAM is opgericht om
talenten binnen deze populaire- en snel
groeiende sport verder te kunnen laten
ontwikkelen om zo het hoogst haalbare te
kunnen realiseren: Nummer 1 op grote
nationale- en internationale wedstrijden in
binnen- en buitenland.
Sinds het ontstaan van de sport in de USA heeft
ook in ons land het fietscrossen een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt!
Van een betrekkelijk kleine sport is BMX
tegenwoordig een volwaardige afdeling binnen
de KNWU en zelf een Olympische sport!

 wedstrijden (binnen- en buitenland) duren
vaak een heel weekend dus denk alleen al
aan de reis- en verblijf kosten.
 het materiaal waar we op fietsen en kleding
die we dragen hebben het zwaar te verduren
en zijn regelmatig aan vervanging toe.
‘’Wij vragen u om partner te worden van het FUTURE
BMX TEAM en zullen zorgen dat óók uw bedrijf op het
hoogste podium komt te staan!’’
Landelijk zal uw bedrijfsnaam bij alle grote wedstrijden,
waar duizenden mensen aanwezig zijn, uitgedragen
worden door middel van shirtreclame en teamkleding,
maar bijvoorbeeld ook op onze team tent!
Alvast bedankt voor uw aandacht. Wij zullen
binnenkort contact met u opnemen.

Rinke Tempert
Trainer / Rijder

www.futurebmxteam.nl
info@futurebmxteam.nl

