
 
 
 

 
Presenteren ALS jezelf 

Schrijf je nu in voor een unieke lezing en steun zo het prachtige doel van The Racing RoyALS! 
 
 

Doel 
 
The Racing RoyALS, 13 dames uit Soest, willen de zenuw-spierziekte ALS de wereld uit trappen. Dat doen ze door op racefiets, samen 
met honderden andere Nederlanders, de Mont Ventoux te beklimmen tijdens Tour du ALS. Met het organiseren van diverse activiteiten 
proberen ze zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek. Eén van die activiteiten is een interactieve sessie over presenteren op je 
eigen unieke manier. 
 

Wat? 
 
Op donderdag 31 maart geeft Chantal van Riel in de ochtend en in de middag de sessie “Presenteren ALS jezelf” op het mooie landgoed 
De Paltz (Herman van Veen Arts Center) in Soest. Chantal is één van the Racing RoyALS én presentatiecoach. Haar bedrijf heet Puur 
Presenteren. Als ze niet op de fiets zit dan helpt zij o.a. ondernemers, ambitieuze professionals en TEDx sprekers ontspannen te 
presenteren met meer impact. 

 
Waarom? 

 
De stichting ALS maakt op een krachtige manier deze genadeloze ziekte zichtbaar. Zo deelt de stichting bijvoorbeeld het verhaal van 
ALS patiënten. Daardoor worden mensen geraakt en komen ze in beweging. Letterlijk en figuurlijk. 
 
Als het gaat om jezelf presenteren, is het niet anders. Je wilt waarde leveren en je boodschap duidelijk overbrengen. Je hoopt dat de 
ander je begrijpt, je onthoudt en in actie komt.  
 
Laat je betekenis spreken en maak jouw talenten en drijfveren zichtbaar! Zo maak je verbinding met de luisteraar en deel je moeiteloos 
en met plezier jouw unieke verhaal. Of dat nu in een vergadering, in een verkoopgesprek of op een feestje is. 
 
Wil je weten wat “presence” is? Hoe je je publiek kunt inspireren en in beweging kunt krijgen? En hoe je jouw dienst, project of idee beter 
kunt verkopen in een pitch door dicht bij jezelf te blijven? Je hoort er alles over op 31 maart. 
 
 

Programma 
Sessie 1 - Ochtend 

09.30 uur:  Inloop 
10.00 uur:  Start sessie 
12.00 uur:  Einde  

Sessie 2 - Middag 

13.30 uur:  Inloop 
14.00 uur:  Start sessie 
16.00 uur: Einde  

Praktisch 
Veilig parkeren kan op de parkeerplaats van het vlakbij gelegen Hilton Hotel Soestduinen. Woon je in de buurt, pak dan net als de 
Racing Royals de fiets! 
Landgoed de Paltz verbergt een verrassend stukje natuurschoon. Het is de moeite waard om voor of na de sessie rond te wandelen 
en/of een bezoek te brengen aan het Herman van Veen Arts Center. 
 

Schrijf je snel in 
 
Als je een stap wilt maken in je persoonlijke ontwikkeling en meer ontspannen wilt presenteren, schrijf je dan snel in!  
Je ondersteunt hiermee het doel van The Racing RoyALS. 
 
Doneer Euro 25,00 p.p. (meer mag natuurlijk) dan reserveren wij een plek voor je. 
Doneren doe je via deze link: http://deelnemers.tourduals.nl/team/120/ 
Ga naar “Maak donatie” en vergeet niet je naam te vermelden en welke sessie je wilt bijwonen: “Presenteren ALS jezelf” sessie 1 of 2. 
 
We heten je van harte welkom op 31 maart! 
 
Vragen? Stuur een e-mail naar chantal@puurpresenteren.nl   
 
Je kunt de inspanningen van de “The Racing RoyALS” op Facebook volgen: https://www.facebook.com/racingroyals 
 

 

 “It’s not the mountain we conquer, but ourselves”   


