
Veiling

Ook dit jaar tijdens het event         
We duiken er weer in op zaterdag 
27 augustus a.s. mogen we een 
aantal bijzondere items veilen. 
De veiling vindt plaats nadat de 
zwemmers de 2 kilometer in de 
Wijde Blik (Loosdrechtse Plassen) 
hebben gezwommen. 

Loek Peters, acteur (a.k.a. Berry 
uit Penoza) en ambassadeur van 
Stichting ALS Nederland is naast 
lid van het zwemteam ook onze 
veilingmeester. 

De veilingitems zijn belangeloos 
gedoneerd door diverse bedrijven en 
particulieren, de volledige opbrengst 
komt ten goede aan Stichting ALS 
Nederland. 

In deze brochure vind je een 
opsomming van alle unieke items. 
Bij enkele items is een startbod 
vermeld. We hopen op een enorme 
opbrengst. Kom jij ook? 

Samen steunen we Stichting ALS 
Nederland. Opgeven is geen optie, 
want de tijd tikt door voor elke 
patiënt. 
 

BEKIJK DE VEILINGITEMS

27 AUGUSTUS 2022
S W I M

en Heleen | Faheem | Bernadet | Esmee | Gerhard | Willy | Nicolien | Karine | Sietske & Marjolein | Kevin | Liesbeth | Gjalt | Gerhard | Tim | Diederik | Marleen 
| Jaap | Rick | Suze en Joop | Erwin | Gerard en Jacqueline | Jacqueline | Luuk | Margriet | Johan en Marlies | Kees | John | Christiaan | Rick, Andre | Charly | 
Arjan en Gabrielle | Jan | Egon | Corinne | Jeichien | Robbert | Nienke | Arjen | Henk | Sandra | Rick | Corne | Bram | Patricia | Monique | Yolanda | Jeroen | Ilona 
| Sander | Tessa | Kathy | Loni | Pierre | Amar | Ruger | Carda | Rolf | Nienke | Herde | Bart | Helga | Ronnie en Femke | Saskia | Janine | Dana en Suus | Diane 
| Diet | Thao | Anneke | Lonneke | Conny | Miriam | Carola | Miranda | Bas | Dilek | Tessa | Joost | Safaa | Jeanet | Tolga | Robbert | Henk | Anneke | Jasper | 
Jeroen & Laura | Igor Jeanet | Tessa | Lambertha | Alma | Johan en Jacqueline | Sam | Lambert en Janneke | Ad |  Anique | Antoinette | Bart | Ben | Dick | Edward 
| Francoise | Geert | Hilone | Linda | Lisanne | Marianne | Maurice | Monique | Patricia | Paul | Petra | Tjarda | Willem | Karin | Maaike | Anouk | Leon | Marjolein 
| Coen | Richard | Arjan | Harrie-Jan | Jort | Jeroen | Evelien | Ornance en Arco | John en Manuela | Marcel | Gerard | Adie | Mia | Coen | Ton en Joke | Steve | 
Jitse | Piet | Gerard | Bauke en Joep | Peter | Patrick en Noortje | Niels | Daniel | Anita | Jan | Leontine | Erik | Chairin | Jaimy | Freek | Danny | Marieke | Indra | 
Mark | Carina | Kenneth | Peter | Birgit | Paul | Gerrit | Martine | Jeroen | Willem | Adinda | Alex | Jos | Karin | Edwin en Douwina | Jan en Sylvia | Marloes | Harrie 
en Ida | Jenny | Fendsi | Fred + 800 donaties

Samen met jullie gaan we door met onze strijd totdat de 
ziekte ALS te voorkomen of te genezen is. De zoektocht 
naar het juiste medicijn of de beste behandeling is een 
grote puzzel waarbij ieder puzzelstuk bijdraagt aan de 
oplossing. Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel naar 
die oplossing, maar is ook ingewikkeld en kostbaar. 

Dit jaar beklommen we in juni de Mont Ventoux tijdens de tiende editie van de 
Tour du ALS en zwemmen we op 27 augustus 2 km in de Loosdrechtse Plassen. 
Honderden sponsoren hebben ons ook dit jaar weer ondersteund, waardoor wij       
                                                                                      een prachtig bedrag aan 
                                                                                      Stichting ALS Nederland               
                                                                                      kunnen overhandigen voor 
                                                                                      wetenschappelijk 
                                                                                      onderzoek.                                                                         

Heel erg bedankt! Doen jullie volgend jaar weer mee?



VERBLIJF IN KORTVERTOEF VOOR 2 PERSONEN
Kom vertoeven in een comfortabel en knus 
gastenverblijf in Kortenhoef op de rand van provincie 
Utrecht en Noord-Holland. Midden in een idyllische 
omgeving, bij het water en dichtbij natuur en stad. Het 
luxe gastenverblijf grenst aan een sloot die toegang 
biedt aan de Wijde Blik, onderdeel van de Loosdrechtse 
Plassen. KortVertoef is ruim, met beneden het 
woongedeelte, badkamer met ligbad en stortdouche 
en volledig ingerichte keuken met openslaande deuren 
naar het terras en privétuin. Op de bovenverdieping vind 
je het slaapvertrek met een heerlijk tweepersoonsbed 
van Swisssense en kijk je uit op het water en de 
naastgelegen jachthaven. Bij aankomst word je 
ontvangen met een lekkernijplank met zoete en hartige 
heerlijkheden en natuurlijk een flesje bubbels om het 
leven te vieren. 

Dit veilingitem betreft een verblijf van drie nachten voor 
twee personen in een periode naar keuze, met gratis 
gebruik van twee fietsen en een Canadese kano. 

Startbod: € 350

EEN DOOR SUZAN EN FREEK GESIGNEERDE GITAAR
Deze Blueridge BR163 gitaar in authentieke stijl gesigneerd door 
Suzan & Freek, mét jouw naam erop! 

Een plezierige gitaar om te spelen, maar ook de ultieme gitaar 
voor fingerpicking.
Waarde van de gitaar is € 1.335,-

EEN WEEKEND BESCHIKKING TOT EEN 
NIEUWE PORSCHE BOXSTER 
Stel je voor, met de wind in je haar race je in een 
blitse sportauto door het Nederlandse landschap. 
Hoe vrij voel je je dan? Met een 
weekend een nieuwe Porsche 
Boxster van Porsche Centrum 
Gelderland kan dit werkelijkheid 
worden. De sportauto heeft plaats 
voor twee personen en als het 
lekker weer is, doe je de softtop 
naar beneden om extra te genieten.
Je hebt de beschikking tot de 
Porsche in een in overleg te bepalen weekend van 
zaterdag 10:00 uur tot maandag 10:00 uur. 

Veilingitems
2 PERSONEN 18 HOLES MET GORRIT-JAN

Voor de echte golfliefhebber. Hoe vaak krijg je 
de kans 18 holes te spelen op de mooiste baan 
van Nederland met een medespeler met een 
single handicap van 9? Gorrit-Jan Blonk, directeur 
bestuurder van Stichting ALS, nodigt 2 personen 
uit op de Koninklijke Haagsche Golf & Country 
Club (www.khgcc.nl), welke in de nummer 10 staat 
van Europese banen en zelfs in de top 100 van de 
wereld! En daar kan jij staan. Je sluit de 18 holes af 
met een mooi diner met Gorrit-Jan. Dit arrangement 
heeft een waarde van ruim € 350,- en kan in overleg 
geboekt worden op een doordeweekse dag. 

Startbod: € 250,-
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OCHTEND SLOEPVAREN OP DE LOOSDRECHTSE PLASSEN 
INCLUSIEF LUNCH VOOR MAX 8 PERSONEN 
Ervaar zelf Nederland Waterland tijdens een ochtend sloepvaren en laat 
je verleiden door de wind. Onthaast en geniet van 
en met elkaar van de rust die uitgaat van het water 
op de Loosdrechtse Plassen. Sluit de ochtend af 
met een lunch voor 8 personen bij Ottenhome. Een 
fantastische ervaring!

Startbod: € 320,-

TOPPERS CONCERT VOOR 4 PERSONEN
Speciale kaarten voor 4 personen die je nérgens anders 
kunt kopen. Geniet van het Toppers concert vanuit 
de familieloge van de Toppers, net onder 
de koninklijke loge aan de lange zijde: De 
mooiste plek!

2 DAGEN TOUREN IN EEN MINI COOPER 
S CABRIO
Heerlijk touren door Nederland in een Mini 
Cooper S cabrio voor 2 dagen. De Mini 
is te reserveren op 2 door jou gewenste 
(aaneengeloten) dagen. Het gebruik is 
inclusief casco verzekering, exclusief brandstof.

Geldigheid is tot uiterlijk 1 november 2022.

Veilingitems
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INSPIRATIESESSIE | VAN REVIEWS NAAR 
(NOG) MEER BLIJE KLANTEN
Krijg je al regelmatig reviews? En wat doe je er 
dan eigenlijk mee?

In 1,5 uur leert De Blije Klant Fabriek jou en je 
collega’s hoe je met reviews om kan gaan en 
hoe je de mening van de klant vertaalt naar een 
(nog) betere dienstverlening. Na deze sessie zit 
je boordevol goede ideeën en kunnen jij en je 
collega’s direct aan de slag!
 
Vooraf 1 uur kennismaken/inventarisatie zodat 
de inhoud op jullie organisatie is afgestemd. De 
sessie is bij jullie op locatie en tot maximaal 15 
personen.
 
Waarde van de inspiratiesessie: € 425,-
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EFOILEN VOOR 2 PERSONEN
Ervaar het surfen op een eFoil zonder dat je 
golven of wind nodig hebt. Een board met een 
hydrofoil en elektrische motor maakt het mogelijk om 
overal te surfen.

Beleef adembenemende momenten terwijl je over het 
water glijdt. Voel de sensatie van het vliegen. 

1 uur eFoilen in de Loosdrechtse Plassen voor 2 
personen inclusief les bij Flying Fish.
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Veilingitems
ZEILWEDSTRIJD MET 10 ZEILBOTEN
Op zoek naar een leuk teamuitje? Laat je leiden door 
de wind en scheer weg over de Loosdrechtse Plassen. 
Onder leiding van een wedstrijd coördinator van 
Ottenhome ga je met elkaar een heuse zeilregatta aan.

Met 10 zeilboten ga je er actief op uit met je hele team óf 
nodig je klanten uit. 4 personen per zeilboot. 
May the best sailor win!

Startbod: € 950,-

VAR EXPERIENCE VOOR 4 PERSONEN
Een uniek kijkje achter de schermen bij de VAR voor 
4 personen vanuit het ARAG KNVB Replay Centre 
in Zeist, op de KNVB Campus.

De winnaar wordt ontvangen in Zeist met een hapje 
en drankje. Een oud scheidsrechter is aanwezig 
om alle ins en outs over de VAR en de arbitrale 
beslissingen tijdens de wedstrijden te vertellen.
De wedstrijd zelf volg je vanuit de ogen én oren 
van de VAR: je ziet de beelden vanuit verschillende 
hoeken van het veld én kunt meeluisteren met de 
communicatie tussen de scheidsrechter en de VAR.
 
De winnaar mag 3 voorkeurswedstrijden uit de 
Eredivisie/TOTO KNVB Beker doorgeven en dan 
plant ARAG in overleg een wedstrijd moment in 
aankomend seizoen.

Dit item heeft een waarde van € 500,-

Veilingitems
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MEEVLIEGEN IN EEN SPORTVLIEGTUIG VOOR MAX 2 PERSONEN 
Droom jij wel eens van vliegen in een sportvliegtuigje? Dan is dit jouw kans. 
Je gaat een uur vliegen met een piloot in een modern sportvliegtuig vanaf 
Eindhoven en verkent de omgeving vanuit de lucht. 
De vlucht is voor maximaal 2 personen.
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WEEKENDTAS VAN GOLFREBELS MET JOUW NAAM EROP

GOLDEN EARRING TEKENING DOOR JOHN VAN IERLAND

HANDGEMAAKTE REGENBOOG OMSLAGDOEK

GOOGLE NEST MINI

OP MAAT GEMAAKTE KWALITEITSSCHOENEN VAN GREVE


