Dag uitblinker!

Je bent nu al weken goed op dreef. Proficiat daarvoor! Wil je meer inzicht krijgen in je sportprestaties en ze met gepaste trots delen op
social media? Dan is een sporthorloge het ideale gadget. Maar bezint eer ge begint en loop niet té hard van stapel.
Trouwens, wordt het niet eens tijd om je buddy te bedanken? Stuur dan een lief berichtje of doe eens een fietsbel cadeau. Die kan je
deze week namelijk winnen, in tweevoud nog wel!

Je hebt de jongste tijd flink wat vooruitgang geboekt. Wil je beter bijhouden hoeveel, waar
en aan welke intensiteit je sport? Dan kan een sporthorloge een fijne aanvulling zijn. Maar
voor je overgaat tot een impulsaankoop, lichten we graag de voordelen en valkuilen even
toe.
Een sporthorloge geeft een mooi zicht op je statistieken.
Het is leuk om je prestaties te kunnen delen met anderen. Een complimentje
ontvangen werkt motiverend.
Je oefent aan de juiste hartslagintensiteit en boekt op een gezonde en verantwoorde
manier vooruitgang. Lees er hier meer over.
Je hoeft niet altijd sneller en/of verder te gaan. Leg de lat dus niet te hoog.
Word zeker geen slaaf van je horloge. Beleving staat altijd voorop. Geniet van het
sporten in een mooie omgeving!

Weet je buddy eigenlijk hoe belangrijk hij voor je is? Zou je zonder hem nog steeds aan het
sporten zijn? Spreek je waardering uit, want een compliment of bedankje doet altijd
deugd én motiveert om samen verder te gaan.
Stuur dus een appje of doe iets leuks met Instagram of Facebook. Maar vooral: doe het nu,
voor je buddy jou te snel af is. Want voor één keer maken we er wél een wedstrijdje van:
wie het eerst een bedankberichtje stuurt, heeft een traktatie te goed!

Trekken je buddy en jij er graag met de fiets op uit? Hou dan deze regels zeker in het
achterhoofd!
Een bel is verplicht op elk type fiets.
Een smartphone gebruiken achter het stuur is ook op de fiets absoluut verboden.
Oortjes dragen is toegestaan, maar wordt afgeraden. Doe je het toch, hou dan één oor
vrij voor omgevingsgeluiden.
Ring ring, uit de weg! Je hoort ons al aankomen: we delen 30 x 2 fietsbellen uit.
Deelnemen kan tot woensdag 16/3 om 12.00 uur. Iedereen die meedoet aan deze

wedstrijd krijgt bovendien een 'ass saver' cadeau. Met dit spatbord kan je ook bij
regenweer je broek droog houden.
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