GRAVEL
experience
TOSCANE ‘21

Je wordt wakker in italië, de eerste fietsdag... De zon komt op
in het Toscaanse landschap, het geeft een prachtig licht door de
gordijnen. Zin in de dag, je fietskleding lag gisteren al klaar op de
kamer en had je al snel even gepast. Wat een gave, comfortabele
kleding, het zit als gegoten! De geur van een lekker ontbijt komt
je tegemoet en je kan niet wachten om aan te schuiven want na
het ontbijt is het zo ver: de eerste dag fietsen door Toscane...
Na het ontbijt trek je je fietsschoenen aan, helm op, installeer je
de Wahoo gps-fietscomputer, wat een vet ding!

Een laatste briefing voor deze dag, iedereen staat enthousiast te
popelen om te vertrekken. Nu: inklikken en lekker fietsen, het
is begonnen! In een groep fietsend door Toscane, wat een droom.
Het uitzicht, de paden, lekker kilometers maken. Het geknisper
van gravel, de goede gesprekken en waardevolle tips. De ervaring
van een titaniumfiets is te gek, solide, prachtige uitstraling en
wat een comfort. Na een mooie tocht, even opfrissen op de
kamer en dan lekker genieten van een italiaanse maaltijd in de
agriturismo waar je die dag verblijft. Wat een avontuur!
En dit nog 6 dagen... *smile*

IN
‘T
KORT
de experience
De Strade Bianche is één van de jongste
wielerwedstrijden op de internationale
wielerkalender. In een mum van tijd is deze
wedstrijd uitgegroeid tot een échte klassieker en
tot een rit waarin helden geboren worden!
In September 2021 kun jij zelf ervaren hoe het is
om op deze gravelstroken te rijden! Want samen
met J.Guillem organiseert KopWerk en QlaQwork
Coaching een geheel verzorgde acht-daagse
fietsreis naar Toscane waarbij je delen van het
parcours van deze klassieker zelf gaat rijden,
en nog veel meer moois zal gaan ontdekken!
Fietscoach Martin Lukasse, eigenaar van
QlaQwork Coaching en Wout Neyt, eigenaar
van KopWerk bieden jullie een uniek en volledig
verzorgd arrangement in deze fantastisch mooie
streek aan van zondag 19 September 2021 tot en
met zondag 26 September 2021. Deze compleet
verzorgde fietsreis is INCLUSIEF transfer van en
naar vliegveld Florence, verblijf in de allermooiste
Agriturismo’s, maaltijden, sportvoeding, gebruik
van een op maat afgestelde J.Guillem Atalaya

gravelbike, een setje Rapha fietskleding voor
elke deelnemer, een Wahoo Roam in bruikleen
en fietstochten onder begeleiding van het
gravelteam met volgwagen.
De reis is geschikt voor diverse niveaus en
ambities. Het uitgangspunt is dat de tochten
gereden worden over uitdagende (gravel)routes
met hoogtemeters voor ervaren fietsers. Ook
voor de iets minder getrainde fietsers zijn de
ritten goed te doen. We verblijven een aantal
dagen in dezelfde uitvalsbasis zodat er shortcuts
of eventueel een rustdag ingepland kan worden
mocht het parcours te zwaar zijn. Tevens zal er
tijdens alle ritten een volgauto aanwezig zijn
voor eventuele ongemakken onderweg.
We hebben plek voor maximaal 16 deelnemers.
Zorg dat jij erbij bent!

MARTIN LUKASSE & WOUT NEYT
QlaQwork Coaching / KopWerk

FIETSEN,
FIETSEN
door Toscane...
De Gravel Experience door Toscane is van
zondag 19 September tot en met zondag
26 September 2021 (8 dagen/ 7 nachten).
Het arrangement staat volledig in het teken
van jou als deelnemer! Niet alleen de week zelf,
maar ook in de maanden voorafgaand bestaat
de mogelijkheid om een trainingsprogramma te
volgen met persoonlijke begeleiding en coaching
zodat je fit en fris deze uitdaging in Toscane kunt
aangaan.

Het weekprogramma is zo opgebouwd dat je
optimaal kunt genieten en enkel aan fietsen
hoeft te denken. Je zal rijden over de mooiste
gravelstroken en langs de meest idyllische plekjes
van Toscane. Je krijgt tips en trics aangereikt
over het fietsen in de bergen, voeding, mindset,
fietsonderhoud en je kunt al je vragen stellen.
Tijdens de ritten rijdt een volgauto mee zodat
(sport)voeding, (sport)drank, reservekleding en
materiaal ten alle tijden beschikbaar is.

Na het ontbijt start de dag met een yoga-, coreen stretchsessie zodat je met opgewarmde
spieren en op een ontspannen manier de rit
van de dag kan rijden. Iedere avond voor het
avondeten zal een (korte) briefing plaatsvinden
over de komende dag, hoe je de dag beleefd hebt
en loop je de route van de volgende dag samen
door.

Het gravelteam zorgt dat iedere dag de J.Guillem
Gravelbike klaar staat met gevulde bidons,
voldoende (sport)voeding en de rit van de dag
plaats je samen op de Wahoo gps-fietscomputer.
Het enige wat je zelf hoeft te doen is fietsen en
genieten!

WOUT NEYT
KopWerk

EVEN...
voorstellen

Als fanatieke fietser ben ik altijd al gek geweest
van exclusieve fietsmerken en -materialen. Een
eigen winkel is daarnaast altijd mijn droom
geweest. De uitdaging om een eigen fietswinkel
te beginnen ben ik vier jaar geleden vol
enthousiasme aangegaan: KopWerk,
(w)outstanding customizing en bikefitting in
Sas van Gent (mijn geboorteplaats). Ik vind het
super tof om bij te dragen aan de beleving van
iemands hobby. Dat doe ik door middel van een
bikeffiting-consult en het samen uitzoeken van
een droomfiets.

MARTIN LUKASSE

MAARTEN BURM

QlaQwork Coaching

Als fanatiek amateur wielrenner heb ik al veel
wedstrijden, GranFondo’s en evenementen in
binnen en buitenland meegemaakt en ik weet uit
ervaring hoe belangrijk de voorbereiding hiervoor
is zowel qua fysieke als mentale trainingen.
Precies op dat gebied denk ik van toegevoegde
waarde te kunnen zijn als jouw persoonlijke
fietstrainer. Sinds augustus 2018 ben ik gestart
als zelfstandig wielertrainer met QlaQwork
Coaching.
Daarnaast ben ik bekend met het werken en
schrijven van schema’s in Trainingpeaks, en
gecertificeerd TrainingPeaks Coach, zowel
vermogen als hartslag training behoort tot de
mogelijkheden. Of je nu beginnend of gevorderd

“Of je nu beginnend of gevorderd
fietser bent ik kijk ernaar uit om
met je samen te werken.”

fietser bent, ik kijk ernaar uit om met je samen
te werken. Als ik dat kan, ben ik ervan overtuigd
jij dat als atleet ook door de juiste mindset in
combinatie met het juiste trainingsschema toe te
passen een topprestatie neer zet!
Met bovenstaande achtergrond en samen met
de passie voor alles wat met fietsen te maken
heeft is het ontzettend tof om samen te werken
met Kopwerk en
zo samen met jou
de uitdaging van
deze toffe Tuscany
Gravel Experience
aan te gaan.

ambassadeur KopWerk

Nog niet zo heel lang geleden was ik fanatiek
amateur wedstrijd renner in het peloton. Ik fietste
alle regionale wedstrijden. Door verschillende
redenen kwam hier een eind aan. Maar mijn
liefde en passie voor het fietsen blijft.
Nu ik minder competitief fiets, geniet ik op een
andere manier van fietsen. Bijvoorbeeld door
me te richten op de gravel scène. Dit is minder
prestatiegericht maar desalniettemin is het
fietsen een genot. Ook zie je hier de mooie natuur
om je heen. En, niet onbelangrijk, de afterparty
telt hier ook mee :)!
Inmiddels bezocht ik meerdere gravel
evenementen. Ik vind het geweldig om routes
te bouwen en daarbij nieuwe gebieden te
ontdekken!

“Mijn liefde en passie
voor het fietsen blijft.”

“Mensen te zien
genieten tijdens
en na het fietsen
geeft energie.”
Het organiseren van evenementen is een te gekke
aanvulling voor mij en de winkel. Ik kijk dan ook
enorm uit naar de Gravel Experience in Toscane.

Zo bouw ik ook voor de Gravel Experience de
route namens KopWerk. Hier ben ik zoals jullie
weten trots ambassadeur van! Natuurlijk ga ik
deze routes ook zelf fietsen. Ik kijk er naar uit om
dit samen met jullie te doen!

WERNER COOLEN

J.Guillem titanium fietsen
Als fietsen en alles wat daarbij komt kijken al
zo’n jaar of 40 je lust en je leven is, en de laatste
15 jaar daarvan ook nog eens “je boterham” dan
kun je wel stellen dat ik van mijn hobby mijn werk
heb gemaakt. Vijf jaar geleden ongeveer was
de geboorte van J.Guillem, dankbaar ben ik, dat
ik vanaf dag 1 deel uit mag en kan maken van
deze titanium familie. Een nieuw klein merk met
niche producten op de al overvolle fietsmarkt,
een enorme uitdaging, maar toch werden we
al redelijk snel gezien en gewaardeerd om
onze bijzondere titanium frames met moderne
toegepaste technieken.
Zeker na de introductie van de Atalaya gravelbike
in 2017 hebben steeds meer fietsfanaten van
over de hele wereld ons weten te vinden.
Ook ik zelf ben serieus gegrepen door deze
nieuwste tak van de wielersport, waar het
vroeger meestal vooral hard moest, op
vaste lokale rondjes, wordt het de laatste jaren

vooral steeds langer en verder, waardoor er meer
tijd is om te genieten en de kans om nieuwe
wegen te kunnen ontdekken. Ik kijk er daarom
ook enorm naar uit om straks samen met
Kopwerk jullie die “nieuwe” (stoffige) wegen in
Toscane te kunnen laten ontdekken.

#lustfordust

ITALIË
het verblijf
Je verblijft in één of meerdere Agriturismo’s.
Dit zijn authentieke Italiaanse woonboerderijen,
vaak prachtig gelegen in het glooiende
Toscaanse landschap. Je vindt hier nog de
kenmerkende gemoedelijke sfeer van het
binnenland. Het is zeer geschikt als uitvalsbasis
voor prachtige fiets- en ook wandeltochten.
Deze Agriturismo’s zijn van alle gemakken
voorzien, zodat je na je fietsrit volledig kunt
ontspannen.

GRAVEL
EXPERIENCE
een unieke (fiets)beleving
De deelnemersbijdrage voor deze unieke Gravel
Experience is € 1.575,00 euro per persoon.

J.GUILLEM

Atalaya gravel
The smoothest ride
even off road.
Do anything,
go anywhere,
carry anything,
ride uphill,
downhill,
across terrain,
over distance,
by the river,
on the beach or
just down the shops.
www. jguillem.com

Je krijgt hiervoor het volgende:
• Zeven nachten verblijf in één of meerdere
Agriturismo
• Gebruik van op maat afgestelde
J.Guillem Atalaya Gravel
• Gebruik van een Wahoo Roam GPS computer
met alle routes
• Ontbijt en avondeten
• Begeleiding tijdens de fietstochten door
Crew op de fiets en een volgwagen
• Sportvoeding en sportdrank
• Transfer vliegveld Florence naar Agriturismo
en vice versa op zondag en zondag
• Betaling van de plaatselijke toeristenbelasting
en BTW
• Rapha stuurtas
• Originele Rapha (gravel)kleding set

en... een prachtig avontuur!
*Wijzigingen onder voorbehoud

Het volgende zit niet in de deelnemersbijdrage
van het arrangement:
• Vliegticket
• Reis- en annuleringsverzekering
• Lunch
• Persoonlijke uitgaven

€ 1.575,- p.p

INSCHRIJVEN?
reserveer snel jouw plekje!
Je kunt je inschrijven door een email te sturen naar info@qlaqwork.com. Vermeld in de mail je naam,
adres, geboortedatum en telefoonnummer, eventueel aantal personen (met benodigde gegevens).

ALGEMENE VOORWAARDEN

OPTIMAAL GENIETEN
Om optimaal voorbereid aan de start te staan
van deze toffe gravel uitdaging kun je samen met
Martin van QlaQwork Coaching aan de slag met
een persoonlijk op maat gemaakt trainingspakket
(drie maanden). Als deelnemer van deze reis
ontvang je 15% korting op dit trainingspakket.

•
•

JE EIGEN TITANIUM FIETS
Wil jij deze Gravel Experience beleven op jouw
eigen titanium Atalaya van J.Guillem (inclusief
DT Swiss G1800 wielset, GRX RX810 1x11 speed,
titanium zadelpen en bidonhouders)? Bestel deze
gravelbike bij KopWerk en ontvang de helft van
de reissom retour. Vraag Wout Neyt van KopWerk
naar de voorwaarden.

•

•
•

•

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juni 2021 of tot dat het
maximum aantal deelnemers is bereikt.
Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen.
Bij aanmelding dient 50% van het bedrag binnen één week
betaald te worden. De overige 50% betaal je uiterlijk vier
weken voor aanvang van het arrangement.
Je neemt deel op eigen risico.
Annuleringsregeling, kosten op basis van de gehele reissom:
- kosteloos tot 20 dagen na boeking
- 21e dag tot 4 maanden voor de reis: 25%
- 4 tot 3 maanden voor de reis: 40%
- 3 tot 2 maanden voor de reis: 60%
- 2 maanden tot 2 weken voor de reis: 80%
- binnen 2 weken tot aan de reis: 100%
Er vindt geen volledige of gedeeltelijke terugbetaling van
de deelnemersbijdrage plaats tijdens het arrangement als
gevolg van omstandigheden die buiten onze invloed vallen.

CORONA ANNULERINGSGARANTIE

INSCHRIJVEN?

info@qlaqwork.com

Jouw boeking van je fietsvakantie naar Toscane is bij ons goed
verzekerd indien we ivm Corona maatregelen genoodzaakt
zijn te annuleren. De reis zal via BikeVillas Travel georganiseerd
worden.

Wij bieden de volgende twee opties in geval de reis niet
door kan gaan door een negatief reisadvies of als het niet
toegankelijk is voor toeristen (vorm van lock down) ten tijde van
de geplande reis.
1. Uitkeren van waarde voucher: hoogte van de waarde
voucher is 100% van de reissom en te gebruiken voor een
toekomstige reis.
2. Geld terug garantie: ten tijde van het maken van de boeking
kan je kiezen voor de optie ‘geld terug garantie’. Deze optie is
tegen een kleine bijbetaling te boeken. Wij keren de gehele
reissom terug kosten van deze optie.
Kosten voor gebruik van deze optie en betaalservice: € 25,- p.p.
Indien je voor deze optie kiest dan verloopt de betaling
via een garantie rekening. De garantie rekening -ook wel
derdengeldenrekening genoemd- zorgt ervoor dat je geld veilig
staat én dat je profiteert van de ‘geld terug garantie’. Wij noch
jij als klant kan bij de betaalde kosten voor de reis voordat
deze verlopen is. We gaan er niet vanuit, maar mochten wij als
bedrijf in staat zijn van financieel onvermogen, dan ondervind
jij daar geen schade door, wij kunnen immers niet bij dat geld.
Deze regeling valt onder de STO Garant boekingsvoorwaarden.

MEER INFORMATIE?
bel of mail gerust!
MARTIN LUKASSE
QlaQwork Coaching
06 51575803
info@qlaqwork.com
 QlaQwork Coaching
 qlaqwork_coaching

WOUT NEYT
KopWerk
06 52410258
wout@kopwerk.eu
 kopwerkstudio
 kopwerk

WERNER COOLEN
J.Guillem
06 38308250
werner@jguillem.com
 Werner Coolen
 w_e_r_n_e_r_t

MAARTEN BURM
Ambassadeur KopWerk
06 13177621
maartenburm@hotmail.com
 Maarten Burm
 burm_out

