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Nederland kent oneindig veel wielerliefhebbers. Op 
een zonnige dag kun je de weg niet op of je ziet overal 
om je heen wielrenners rijden. Allemaal hebben ze er 
ooit weleens van gedroomd om als eerste boven te 
zijn op de Alpe d’Huez of de Monte Zoncolan tijdens de 
Tour de France of de Giro Rosa. 

WijWij helpen jonge, talentvolle wielrensters om die droom na 
te jagen. Wij helpen kampioenen van de toekomst om ze 
iedere dag, ieder jaar weer een stapje dichterbij het ver-
wezenlijken van hun dromen te brengen.

Door middel van een langdurige, trapsgewijze, weten-
schappelijk onderbouwde opleiding krijgen jonge wielren-
sters de kans om aan hun droom te werken. Of ze nu 
willen schitteren in de bergen of furore willen maken in de 
massasprints; iedere droom telt. Iedere droom is het 
waard om na te jagen.

Bij ons draait het allemaal om ambitie en daarom werken 
we uitsluitend met rensters en begeleiders die het uiterste 
uit hun carrière in de wielersport willen halen.
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Het belang van sport in de maatschappij wordt steeds 
duidelijker zichtbaar. Sport geeft plezier, spanning en 
vreugde. Nog belangrijker: het zorgt voor een gezond 
lichaam. Sporters voelen zich fitter en hebben gemid-
deld genomen dagelijks meer energie.

Allereerst betrekken wij het thema van gezond leven uiter-
aard op onze sporters en begeleiders. Voor hen gaat 
gezond leven veel verder dan het dagelijks beoefenen van 
sport. Gezond en goed eten, het nemen van voldoende 
rust en de kwaliteit van rust zijn onderwerpen die wij met 
onze mensen bespreken om zo hun leven iets gezonder te 
maken en zo de sportprestaties te verhogen. Prestatie en 
gezondheidgezondheid kunnen immers niet los van elkaar gezien 
worden.

Dit willen wij echter veel verder trekken dan enkel onze 
profploeg. Veel jonge sporters kun nog de nodige onder-
steuning gebruiken bij het gezonder leren leven. Immer 
zorgt dit gezonde lichaam er op latere leeftijd weer voor 
dat presteren - al dan niet op de fiets - een stuk makkelijk 
wordt.

Wij willen mensen inspireren om sport in te zetten om 
gezonder te leven. Momenteel komt een aanzienlijk deel 
van de jeugd niet aan de beweegnorm en zien we steeds 
meer scholieren de bus pakken naar school.

DitDit kan op alle leeftijden: het kind op de fiets naar school, 
de volwassene op de fiets naar het werk of de opa of oma 
op de fiets naar de supermarkt; bewegen houdt je jong en 
fit. Wij zijn ambassadeurs van gezond leven. 

-
GEZOND LEVEN-

-



Deze manier van organiseren 
geeft ons tevens de moge-
lijkheid om rensters ook onder-
ling van elkaar te laten leren. Zo 
hebben alle categorieën de 
mogelijkheid om wedstrijden te 
rijden in een combinatieteam 
met de categorie erboven. 

Op deze manier kunnen de 
nieuwelingen leren van de 
junioren, terwijl de U19-ploeg 
weer leert van de Elites. Daar-
naast wordt er veel aandacht 
besteed aan het groepsgevoel, 
waardoor uiteindelijk een 
uniekeunieke synergie ontstaat waarin 
iedereen iets aan elkaar heeft.

De opleiding bestaat vanaf 2019 uit vier teams: een 
U17-ploeg, een U19-ploeg, een Elite Development 
Team en een UCI Pro Team. De organisatie bestaat dus 
uit veel verschillende lagen, maar toch is het uitein-
delijk één grote ploeg. 

In het wielrennen is het gebruikelijk dat elke laag een 
losse ploeg is met allemaal een eigen (korte termijn) 
visie. Vanuit onze opleidingsvisie kiezen we er echter 
voor om alle lagen samen te voegen om zo met ren-
sters een plan op te kunnen stellen voor de lange ter-
mijn.
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De TEAM-gedachte is aan-
wezig in alles wat wij doen. Zo 
zijn wij van mening dat het wiel-
rennen de mooiste teamsport is 
als ze op de juiste manier wordt 
uitgevoerd. Onze ploeg is dan 
ook geen verzameling van indi
viduen, maar juist het collectief 
maakt ons sterk. Iedereen in het 
team heeft dezelfde ambitie: het 
uiterste uit zichzelf halen en 
erachter komen waar haar of 
zijn top ligt. Hier komen we 
enkel achter door samen op 
constructieveconstructieve wijze aan de slag 
te gaan.

Een goede samenwerking 
tussen begeleiders en rensters 
is cruciaal in de opleiding van 
jong talent. Ook de sfeer in de 
ploeg en goede teamtactiek 
helpt de rensters om boven 
zichzelf uit te stijgen.

DoorDoor onze gedeelde teamspirit 
en inzet om onze dromen te 
bereiken, zijn we een voorbeeld 
en inspiratiebron voor mensen 
om ook in beweging te komen. 
Ook deze rol pakken we actief 
op.

#TEAM: Together Everyone Achieves More 

SamenSamen staan we sterker en samen helpen we elkaar 
om het uiterste uit onszelf te halen. Samen met volle 
overgave werken aan je grootste passie geeft energie 
en zorgt ervoor dat je elkaar omhoog kan trekken. 
Rensters, begeleiding, supporters, partners: iedereen 
wordt er sterker van.
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De organisatie bestaat uit een U17-ploeg, een U19-
ploeg een Elite Development Team en een UCI Pro 
Team. Alle ploegen vallen onder hetzelfde manage-
ment en hebben dezelfde trainer. 

Deze wereldwijd unieke structuur zorgt ervoor dat er meer 
kan worden gedacht aan opleiden voor de lange termijn.

Iedere ploeg beschikt daarnaast over een eigen begelei-
dingsteam, bestaande uit een ploegleider, mecanicien en 
soigneur. Dit betekent dus dat er een grote groep vrijwil-
ligers van hoge kwaliteit klaarstaat voor de rensters. Ook 
begeleiders onderling werken intensief samen.

KERNWAARDE 3
SAMENWERKEN
OnsOns team staat in het peloton 
bekend als een sterk en hecht 
collectief. De samenwerking tussen 
rensters is hierbij natuurlijk van 
groot belang. Iedere wedstrijd gaan 
we in met het doel om samen te 
winnen. Wie de winnares is maakt 
nietniet uit, als we aan het einde van de 
dag maar samen staan te juichen bij 
het podium. Deze samenwerking 
zorgt voor een veel mooiere bele-
ving van de sport. Want een over-
winning van een ploeggenoot voelt 
soms net als een overwinning van 
jezelf.

KERNWAARDE 2
OPLEIDEN
OpleidenOpleiden gaat veel verder dan 
alleen het aanbieden van een wed-
strijdprogramma en het schrijven 
van een trainingsschema. Opleiden 
draait om gerichte, individuele 
coaching en verder kijken dan enkel 
wat er op de fiets gebeurt. Daarom 
wordenworden met grote regelmatig  
coachingsgesprekken gevoerd om 
de rensters tot nieuwe inzichten te 
laten komen. 

KERNWAARDE 1
AMBITIE
IedereenIedereen die betrokken is bij onze 
organisatie zit vol ambitie om te 
groeien. Ieder individu heeft een 
stip aan de horizon die hij of zij ooit 
hoopt te bereiken. Hoewel die stip 
soms erg ver weg lijkt, helpt het 
uitspreken van deze ambitie en het 
makenmaken van een plan om deze stip  
dichterbij te brengen. Iedereen in 
het team, dus niet alleen rensters 
maar ook begeleiders, heeft zo’n 
stip aan de horizon. Iedereen 
probeert op deze manier het uiter-
ste uit zichzelf te halen. Een geza
menlijk doel tussen renster en 
begeleider maakt dat de samen-
werking verbetert en dat de kwaliteit 
van de begeleiding wordt verhoogd.

-
ENTITEIT EN

ORGANISATIE STRUCTUUR
 -

-
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Cycling Done Differently draait om je nooit zomaar 
neer te leggen bij gangbare ideeën en opvattingen, 
maar altijd de wil hebben om het in de toekomst beter 
te doen. Om hogerop te komen is het soms noodzake-
lijk om tegen de stroom in te zwemmen. Nee, het Cy-
cling Done Differently-concept is niet voor iedereen 
weggelegd, maar het is wel degelijk de toekomst van 
de wielersport.

Als onderdeel van ons business peloton heeft u de kans 
om een actieve bijdrage te leveren aan de toekomst. En 
het heeft meer voordelen. Naast dat u een zichtbaar 
onderdeel bent van een revolutie in wielerland bent u ook 
lid van een ambitieus ondernemersnetwerk, waarin u 
mensen tegenkomt die ‘done differently’ ook in hun DNA 
hebben. In onze businessclub kunt u zich laten inspireren 
doordoor bijzondere sprekers of genieten van speciale events 
die worden georganiseerd.

Indien u met uw merk of bedrijf een grotere naamsbekend-
heid wilt genereren, of als u zich wilt positioneren als 
A-merk of vooruitstrevende no-nonsense organisatie is 
een partnerschap zeer geschikt. Partnerschap kan een 
enorme bijdrage leveren in het behalen van uw marketing-
doelen. Denk hierbij aan exposure, naamsbekendheid, 
profilering, positionering, motivatie van personeel en 
relatiebeheer.

-
BUSINESS 
PELOTON

 -

-
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BUSINESSCLUB €2.000

Voor €2000,- per jaar wordt u al lid van de businessclub en 
geniet u van de volgende voordelen:

- plaats voor uw merk op ploegbus en ploegwagens
- website en social media
- toegang tot inspirende events van het ‘business peloton’

CO-CO-PARTNER    €5.000

- plaats voor uw merk op het tenue waardoor uw merk in           
beeld komt bij wielerfans, zowel wereldwijd als op lokaal 
niveau
- plaats voor uw merk op ploegbus en ploegwagens
- website en social media
- een influencercampagne per jaar
- toegang tot inspirende events van het ‘business peloton- toegang tot inspirende events van het ‘business peloton’

PARTNER   v.a.  €10.000

Als partner van het team levert u een substantiële bijdrage 
aan de successen van het team. Vanzelfsprekend wordt 
uw merk of bedrijf actief en zichtbaar betrokken bij de com-
municatiestrategie, waardoor uw merk of bedrijf kan prof-
iteren van grote exposure, zowel off- als online.

- prominente plaats voor uw merk op het tenue waardoor 
uw merk in beeld komt bij wielerfans, zowel wereldwijd als 
op lokaal niveau
- prominente plaats op ploegbus en ploegwagens
- website en social media
- grote initiële media-aandacht voor uw partnerschap
- merkactivaties
- meerdere influencercampagnes per jaar- meerdere influencercampagnes per jaar
- toegang tot inspirende events van het ‘business peloton’

-

-
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NAMING PARTNER v.a. €20.000

DoorDoor naming partner van onze organisatie te worden 
geniet u optimale exposure en verkrijgt u landelijk naams-
bekendheid. Naamgevend partnerschap kunt u met uw 
bedrijf inzetten om zeer uiteenlopende marketingdoelen te 
bereiken. Als naming partner van organisatie wordt uw 
merk of bedrijf meegenomen in alle uitingen. Overal krijgt 
u de meest prominente plek en laten wij uw merk of organi-
satie opvallen:

- prominente plaats voor uw merk op het tenue waardoor 
uw merk in beeld komt bij wielerfans, zowel wereldwijd als 
op lokaal niveau
- website en social media
- gebruik van rensters / begeleiding voor eigen promotie
- grote initiële media aandacht voor uw partnerschap
- merkactivaties
- meerdere influencercampagnes per jaar
- toegang tot inspirende events van het ‘business peloton’
- toegang tot pakketten ‘Prof-voor-een-dag’ en ‘hospitality’
- team draagt de naam van uw merk

Uiteraard is er in overleg meer mogelijk. Neem daarvoor 
simpelweg contact op om de mogelijkheden te bespreken.

-
BUSINESS 
PELOTON

 -

-
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SPORTIEF PARTNERPAKKET
AlsAls liefhebber van de wielersport neemt de fiets zonder 
twijfel een prominente plaats in uw leven in. Wellicht bent 
u zelf een actieve fietser of bent u voornemens dit te 
worden. Als onze partner kunt u profiteren van dezelfde 
trainingsbegeleiding als onze rensters in opbouw naar een 
doel. Maar het is ook mogelijk om uw werknemers een dag 
te laten ervaren hoe het is om onderdeel uit te maken van 
een echte wielerploeg.een echte wielerploeg.

FITHEIDSPAKKET: (prijs op maat)
Als partner kunt u profiteren van onze kennis en uitvoerige 
trainingsbegeleiding (bijvoorbeeld Alpe d'HuZes of het NK 
wielrennen voor bedrijven). Dit pakket wordt op maat en in 
overleg gemaakt. Te denken valt aan:
- trainingsschema’s
- voedingsbegeleiding
- powerprofile testen
 
Uiteraard is er in overleg meer mogelijk. Neem daarvoor 
simpelweg contact op om de mogelijkheden te bespreken.

-
PARTNER
PAKKETTEN

 -

-
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