Maandagavond
De meeste meetings staan gepland op maandagavond.
De eerste start is om 18.20 uur. De meest bijzondere koers
dagen vinden plaats op zondagmiddag (Tweede Paasdag,

Toegangsprijzen:
• Dagprijs 5,00 euro
• Jaarabonnement 90,00 euro
•	Jeugd tot 16 jaar heeft

Tweede Pinksterdag en de 4,5 kilometer in augustus).

onder begeleiding

Ook in de winter wordt er regelmatig op zondag gekoerst.

gratis toegang.

Het ‘startvrij’ klinkt dan vanaf 13.30 uur. Kijk voor de actuele
koerskalender op www.drafcentrumalkmaar.com

Bezoekadres:
Drafcentrum Alkmaar
Sportlaan 4 (geen postadres)
1815 LV Alkmaar

Parkeergelegenheid:
Direct naast het Drafcentrum is ruime,
gratis parkeergelegenheid.
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U hoort het geluid van de hoeven die zich afzetten

Het is het ultieme gevoel op Drafcentrum Alkmaar. U

het restaurant van waaruit u een prachtig overzicht heeft

in het rulle zand. De stem van de speaker slaat over

bestudeert het programma, vraagt om u heen naar tips en zet

over de baan. Hier kunt u samen met uw zakenrelaties

van enthousiasme. U kijkt naar uw wedticket en ziet

wat eurootjes in; spanning gegarandeerd! Op het Drafcentrum

genieten van een heerlijk uitgebreid diner. Wilt u nog meer

dat het paard dat u samen met uw zakenrelaties heeft

Alkmaar is de afstand tussen publiek en deelnemers bijzonder

luxe? Reserveer dan de fraaie VIP-ruimte!

gespeeld het peloton op sleeptouw neemt. Van achter

klein. Het geeft u het gevoel dat u zelf meedoet aan de koers.

zetten, is er veel mogelijk. U kunt een reclamebord plaatsen

uit wordt de aanval ingezet. Met een harde kreet
probeert u uw paard de beslissende aanmoediging te
geven. Het werkt. Uw paard passeert met een neusje

Ook wanneer u uw organisatie in de spotlights wilt

Renovatie
Uiteraard kunt u ook meer afstand nemen. In 2010 zijn de

op het Drafcentrum, maar ook een koers of een meeting
sponsoren. De koersnaam/koersnamen verzint u! Informatie

voorsprong als eerste de finish. Uw zakenrelaties

faciliteiten van het Drafcentrum volledig gerenoveerd. Neem

over de sponsormogelijkheden en de VIP-ruimte krijgt u bij

stralen van oor tot oor. De toon voor de dag is gezet.

plaats op de sfeervolle tribune of verkies een plekje boven in

Fred de Zoete: 06-53401159 / info@drafcentrumalkmaar.com.

