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Team Trachitol bereidt zich voor op de
Elfstedentocht
Afgelopen zaterdag presenteerde Team Trachitol het 18 koppige team dat zich gaat wagen aan

de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in januari 2020. Het gros van de deelnemers

verwierf een plek door behoorlijk wat kilometers te schaatsen middels de KNSB Sprint app. 

Voor velen is dit een echte bucketlist…
In de afgelopen maanden riep wereldkampioen schaatsen Irene Schouten iedereen op die niet

vies is van een uitdaging, om samen met vriend(in), partner of collega zich op te geven voor

200km over het ijs. Uit de honderden aanmeldingen zijn drie koppels geloot die zich voegen bij

het Team Trachitol.  

“Dit is echt een bucketlistje! Afgelopen jaar heb ik mijzelf gewaagd aan de
barre kilometers op het ijs en het was een fantastische ervaring.” 
— Maurits van Tol, Teamcaptain.
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OVER SALVEO PHARMA

Salveo Pharma is verantwoordelijk voor product development, sales, marketing en distributie van welbekende

merken zoals Trachitol®, isla® keelpastilles, Prospan®, Nisita® neuszalf, Oscillococcinum® , Losimed Duo®

It giet oan! 
Op 22 januari zal het team afreizen richting Oostenrijk om 2 dagen later deel te nemen aan de

Alternatieve Elfstedentocht van 100 of 200km. Waarna de ontbering wordt afgesloten op het

fameuze blarenbal.

 

Onder leiding van niemand minder dan schaatslegende Erik Hulzebosch is afgelopen zaterdag

het team bijeengekomen om kennis te maken met de andere durfallen. Na een korte clinic van

deze oud marathonschaatser heeft het team de eerste gezamenlijke ijskilometers gemaakt op de

winderige baan van Flevonice.

Het team, tot op het bot gemotiveerd, maakt zich de aankomende weken op om het felbegeerde

kruisje te bemachtigen. Al is er volgens sommige deelnemers nog wel wat werk aan de winkel.
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meer informatie over Team Trachitol:
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