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Brabant Cycling Businessclub
schakelt tandje bij
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Ondernemers en managers met een
passie voor fietsen met elkaar
verbinden. Dat is het doel van de
Brabant Cycling Businessclub
Enerzijds door zelf met elkaar te gaan
fietsen, anderzijds door hen te
informeren over nieuwe ontwikkelingen
en elkaar op informele wijze beter te
leren kennen.
Inmiddels zijn al ruim veertig bedrijven
verbonden met de Brabant Cycling
Businessclub. Deze ondernemers zijn
actief in diverse sectoren. Wat hen
bindt, is hun passie voor de wielersport
én voor Brabant.
In 2017 waren we in april te gast bij
Shimano in Eindhoven. Vervolgens
brachten we in september een bezoek
aan het Koning Willem 1 College. In januari 2018 hebben we onze New Years

THE ESSENCE OF CYCLING
Our e-Bike systems are carefully crafted over a
century. Throughout the years, we’ve changed cycling
and the cycling industry. Now we’ve put all of our expertise
in one of the most innovative e-Bike systems available
today. If you truly want to experience the essence of
cycling, you have to experience SHIMANO STEPS.
shimano-steps.com

ENERGIZE YOUR LIFEST YLE

Ride mogen houden bij SPIE In Oss,
waar Iwan Spekenbrink onze
gastspreker was.
Voor het tweede jaar geven we een
ledenmagazine uit, waarin leden kort iets
over zichzelf, hun bedrijf en hun passie
voor de fiets vertellen. Een handige
manier om meer te weten te komen over
de andere leden van de Brabant Cycling
Businessclub leden en met elkaar het
gesprek aan te gaan.
De Brabant Cycling Businessclub zit in
de goede waaier en schakelt nog een
tandje bij. Mocht je nog leuke ideeën
hebben voor onze club, dan horen we ze
graag van je!
Veel leesplezier!
Gerben van den Broek
(T). 06-25034403

Vastgoedspecialist met hart
voor de wielersport
Naam: Jeroen van Dinther
Bedrijf: Bernheze Makelaars & Adviseurs
Functie: Eigenaar /makelaar
Met 27 medewerkers is Bernheze Makelaars
& Adviseurs één van de grotere makelaarskantoren in Zuid Nederland. ‘Onze grote
kracht is dat wij meebewegen met onze
klanten en antwoord kunnen geven op de
vragen die zij ons stellen. Of het nu gaat om
een taxatie, of vragen mbt bijvoorbeeld herontwikkeling,planschadeofonteigening;wij
gaan er mee aan de slag voor onze klanten
en helpen hen zo verder’, zegt Jeroen van
Dinther, één van de vennoten van het bedrijf én fervent wielerliefhebber. ‘Wij doen
veel meer dan het bekende bordje plaatsen
bij een huis of bedrijf dat te koop wordt
aangeboden.’

heb ik een hele tijd aan atletiek gedaan,
maar na een hardnekkige blessure ben ik
overgestapt op het wielrennen. Dat doe ik
met veel plezier. Als het even kan, stap ik
op de fiets om met een groep een rondje
te gaan fietsen. Wat mij opvalt, is dat je via
het fietsen ook makkelijk contact legt met
anderen. Mede daardoor hebben wij in de
afgelopen jaren al voor diverse fietsgerelateerde bedrijven vastgoedprojecten mogen
verzorgen.’
Shimano Europe is onder andere een in
het oog springende klant. Zo adviseerde
van Dinther bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van Shimano Europe op de High
Tech Campus in Eindhoven. Ook adviseert
hij Shimano bij de ontwikkeling van een
nieuw Experience Centre aan de voet van
de Cauberg in Valkenburg. Van Dinther:
‘Een ander, meer regionaal voorbeeld is de
verhuizing van bijvoorbeeld CycleSoftware
naar het oude monumentale raadhuis in
Nistelrode. Daarbij moest rekening worden
gehouden met bepaalde specifieke eisen
en voorwaarden. Verder zijn we nauw
betrokken geweest bij de verhuizing van
CycleXperience naar het voormalige pand
van Supermarkt Jan Linders in Uden . Als
wielerliefhebber vind ik het extra bijzonder
dat we deze bedrijven mogen helpen met
hun vastgoedvraagstukken.’

Het werkgebied van Bernheze Makelaars
& Adviseurs bevindt zich met name in Zuid
Nederland voor bedrijven en meer specifiek
voor woningen in de regio Nijmegen-Eindhoven-Den Bosch. ‘We begeleiden consumenten en bedrijven bij de verkoop of
verhuur van hun onroerend goed, of bij de
aankoop van een perceel en ontwikkeling
van hun nieuw te bouwen project of bedrijfspand. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld
ook sterk in de aan- en verkoopbemiddeling
van agrarische bedrijven en alles wat daar
verder bij komt kijken.’ In zijn vrije tijd is van
Dinther begeleidend trainer bij de nieuwelingen, junioren en elite/beloften van WV
Schijndel. Daarnaast is hij met Bernheze
Makelaars & Adviseurs aangesloten bij
de Brabant Cycling Businessclub. ‘Eerst
Bernheze Makelaars & Adviseurs - Bitswijk 10 - 5401 JB - Uden (T). 0413-243818 06-51224130 - (E). jeroen@bernheze.nl - (I). www.bernheze.nl

‘Vooral de contacten met
andere renners vind ik mooi’

‘Ik geniet van de wielersfeer die
in Brabant heerst’
Naam: Heinz van der Schouw
Bedrijf: Bike Service Lierop
Functie: Eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘Wij verzorgen het onderhoud en reparaties aan racefietsen, mountainbikes, cyclocrossfietsen en baanfietsen. Daarnaast
verkopen wij ook racefietsen en mountainbikes van de merken Basso, Merida
en Cipollini.’
Wat is je link met fietsen?
‘Mijn vader heeft vroeger ook aan wielrennen gedaan en mede daardoor ben ik
ook gaan fietsen. Mijn eerste kennismaking met de wielersport was tijdens de
Tour dur Lierop, die al meer dan 50 jaar
wordt gehouden.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Het winnen van de klassieker Dr. Pepper

Race in mijn eigen woonplaats Lierop. Het was geweldig mooi om in die
wedstrijd solo als winnaar over de
eindstreep te rijden.’
Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk voor jou?
‘De wielersfeer en wielermentaliteit
die er heerst in Brabant vind ik mooi.
Daarnaast heb je hier veel mooie fietsroutes die dwars door de natuur lopen
en is er een groot aantal groepen waar
je bij kunt aansluiten als je een rondje
wilt gaan fietsen.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Voor een goed en deskundig advies
voor alles op het gebied van racefietsen en toerfietsen. De koffie staat klaar
bij ons.’

Bike Service Lierop - Laan ten Boomen 1 - 5715 AA - (T). 0492-331080 (E). info@bikeservicelierop.nl - (I). www.bikeservicelierop.nl

Naam: Jaap Viergever
Bedrijf: Bioracer
Functie: AccountmanagerZuid-Nederland
Wat doet je bedrijf?
‘Bioracer maakt gepersonaliseerde
sportkleding voor wielrenners, schaatsers, triatleten en hardlopers. Daarnaast kunnen klanten via onze website
ook hun eigen kledingstijl ontwerpen.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik fiets al sinds mijn veertiende. Als
veldrijder was ik redelijk getalenteerd
en heb ik ook verschillende wedstrijden gewonnen, maar ik was niet echt
een trainingsbeest.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Als mountainbiker heb ik zeven keer
deelgenomen aan de Crocodile Trophy
in Australië en die meerdaagse etappekoers heb ik ook vier keer gewonnen.
Dat was een schitterende periode,
waar ik nog altijd met veel plezier aan
terugdenk.’
Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk voor jou?

‘Vooral de contacten met andere
renners en de sfeer onderling vind ik
mooi. Tijdens het fietsen hoor je veel
van elkaar, maar maken we ook veel lol
met z’n allen.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Om een keer gezellig te gaan fietsen, of
om hen te helpen met de wielerkledingcollectie van hun ploeg, club of bedrijf.’

Bioracer - Industrieweg 114 - B-3980 - Tessenderlo (B) - (T). 06-48102228 (E). j.viergever@bioracer.com - (I). www.bioracer.com

‘Je vindt hier veel afwisseling
in het landschap’
te investeren in bedrijven, buitenlandse
bedrijven aan te trekken en het vormen
van samenwerkingsverbanden.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb in het verleden veel gefietst en ik
volg de wielersport nog altijd op de voet.
Daarnaast probeer ik zelf nog af en toe op
de fiets te stappen.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Deelname aan The Superweek in de Verenigde Staten en fietsen in
de Dolomieten.’
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘Je vindt hier veel afwisseling in het
landschap: je hebt hier zowel polders als
bosrijke gebieden waarin je kunt gaan
fietsen.’

Naam: Robbert van der Stelt
Bedrijf: Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij
Functie: Projectleider Business
Development

Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Als ze innovatieve starters kennen of op
zoek zijn naar groeikapitaal en natuurlijk
om een stukje te fietsen.’

Wat doet je bedrijf?
‘De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) staat voor een
duurzame versterking van de Brabantse economie. Dit doen we door
BOM - Goirlese Weg 15 - 5026 PB - Tilburg - (T). 088-8311120
(E). rvanderstelt@bom.nl - (I). www.bom.nl

‘Ik vind het nog steeds leuk
om op de fiets te stappen’
Naam: Gerben van den Broek
Bedrijf: GRBN media & pr / Brabant Cycling
Functie: Eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘GRBN media & pr biedt mkb-bedrijven, instellingen en andere partijen een maatoplossing voor al hun
communicatie-uitingen, zowel off- als
online.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb bijna twintig jaar wedstrijden
gefietst en vind het nog altijd leuk
om regelmatig op de fiets te stappen.
Verder heb ik eind 2012 het wielerplatform Brabant Cycling opgericht
om de wielersport in Brabant op een
positieve manier onder de aandacht
te brengen.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Het winnen van het NK veldrijden bij
de nieuwelingen in 1989 en het winnen van een etappe in de Teleflex Toer
in 1995 waren mijn sportieve hoogtepunten. Verder heb ik deelgenomen
aan de Ronde van Nieuw-Caledonië.
Dat was een hele bijzondere ervaring.’

‘De verscheidenheid en rust in het
landschap, mooie fietspaden en goede
wegen.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling
Businessclub jou bellen?
‘Ze kunnen mij bellen als ze op zoek
zijn naar een tekstschrijver, maar ook
om te brainstormen of een keer te
gaan fietsen.’

Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk voor jou?
Brabant Cycling - Christiaan van der Aalaan 3 - 5062 EN - Oisterwijk (T). 06-25034403 - (E). info@brabantcycling.nl - (I). www.brabantcycling.nl

‘De plakboeken van de Tour
liggen nog op zolder’

‘Ik geniet van de eerste meters
op een zelfgebouwd frame’
Naam: Edwin van Vugt
Bedrijf: Carbonreparatie.nl,
Bikesettings.com en vanVUGT bicycles
Functie: Eigenaar

Naam: Marc Kiemeney
Bedrijf: Capital Advertising
Functie: Eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘Capital Advertising is een creatief
no-nonsensecommunicatiebureaumet
veel specialismen in huis, zowel oﬄine
als online.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik volg het wielrennen al vanaf mijn
7e jaar. De plakboeken van de Tour
de France liggen nog op zolder. Ik heb
wedstrijden gereden bij de nieuwelingen, junioren, amateurs en liefhebbers,
maar de laatste jaren staat het (zelf)
fietsen op een zeer laag pitje… Sinds
2015 is Capital Advertising sponsor van
de Lotto-Jumbo wielerploeg en zijn we
regelmatig bij de wedstrijden te vinden.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Het winnen van de tijdrit, die ter gelegenheid
van de opening van de nieuwe rondweg in
Hilvarenbeek werd georganiseerd. Ik deed mee
op mijn schoolfiets, werd na de finish bijna
bewusteloos naar huis gedragen en bleek later
gewonnen te hebben. Ik had hiermee mijn
vader overtuigd dat ik écht graag wilde wielrennen en mocht een racefiets kopen en een
licentie aanvragen.’
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk
voor jou?
‘Het is lekker dichtbij. Voor andere provincies
moet je toch vaak eerst de auto nemen.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden van
de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘We denken graag mee bij het in de markt
zetten van een product of merk en komen dan
vaak tot verrassende ideeën en oplossingen.’

Capital Advertising - Rijnstraat 495A - 5215 EJ - ‘s-Hertogenbosch
(T). 073-6133030 - (E). marc@capitaladvertising.nl - (I). www.capitaladvertising.nl

Wat doet je bedrijf?
‘Wij repareren, modificeren en bouwen carbon frames en onderdelen
en aanverwante producten. Onder
de naam Bikesettings.com produceren en verkopen wij meetapparatuur
voor het op maat zetten, en kopiëren van de maten op één of meerdere fietsen.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ruim 90% van onze opdrachten zijn
fietsgerelateerd.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Dat is niet één ervaring in het bijzonder. Voor mij zijn de mooiste momenten de eerste meters op een zelf
ontworpen en gebouwd frame. Het
moment dat je merkt dat alles klopt en
aanvoelt zoals je bedacht had. Dat is
een onbeschrijfelijk gevoel.’

Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Uiteraard voor alle technische vraagstukken omtrent carbon. Ook over
framegeometrie en maatvoering mag
je mijn mening altijd vragen. En
uiteraard om een stuk te gaan fietsen.’

Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘Pas als je door Brabant fietst, merk
je hoe mooi het hier eigenlijk is. We
hebben hier schitterende, goede, rustige wegen waar we met de racefiets
perfect uit de voeten kunnen. Maar
zeker ook op mtb gebied zijn we hier in
Brabant echt bevoorrecht.’
Carbonreparatie.nl - Mrg. Dubbelmanstraat 6 - 5473 DJ - Heeswijk Dinther (T). 06 20351393 - (E). info@carbonreparatie.nl - (I). www.carbonreparatie.nl

‘Op de fiets zie je zoveel meer
dan in de auto’

‘Wij hebben van ons werk
onze hobby gemaakt’

Naam: Christian van Doorn
Bedrijf: Coers Online Branding
Functie: Eigenaar
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Deelname aan Luik-Bastenaken-Luik
in 1996. Verder heb ik meerdere keren
deelgenomen aan de TransAlp, een
meerdaagse MTB-wedstrijd in de Alpen.
Dat was echt geweldig mooi. En ik heb
de Salzkammergut in Oostenrijk gereden, een MTB-tocht van 230 kilometer
met 9.000 hoogtemeters. Schitterend en
zwaar tegelijk.’
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘Je hebt hier prachtige natuurgebieden,
zoals de Loonse en Drunense duinen.
Maar ook op de weg kun je schitterende
rondjes uitstippelen. Verder vertrekken
er altijd wel groepjes met bekenden,
zodat je nooit alleen hoeft te gaan.’
Wat doet je bedrijf?
‘Wij zorgen ervoor dat bedrijven online
opvallen. Daarbij kijken we gericht naar
de persoonlijkheid van ondernemers,
want niet ieder medium is even geschikt
voor elke ondernemer. Wij proberen bedrijven online zo goed mogelijk op koers
te krijgen.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik fiets al bijna mijn hele leven. Het is
voor mij een uitlaatklep. Verder is het
een leuke manier om energie en inspiratie op te doen. Op de fiets zie je zoveel
meer dan in de auto.’

Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Als zij de naamsbekendheid van hun
merk online willen vergroten, of als zij
een keer willen gaan fietsen. Daarnaast
openen wij binnenkort op onze nieuwe
locatie aan het Emmaplein in ‘s-Hertogenbosch ons eigen Coers-café. Mensen
zijn daar van harte welkom om op vrijdagmiddag iets te komen drinken.’

Coers Online Branding - Emmaplein 2Y - 5211 VW - ‘s-Hertogenbosch (T). 06-15060193 - (E). christian@coersonline.nl - (I). www.coersonline.nl

Naam: Johan van de Ven
Bedrijf: CycleXperience.nl
Functie: Eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘Wij verkopen fietsen en alles wat
daar verder bij komt kijken (reparaties, taxaties, bikefiting). Verder
organiseren wij evenementen (mountainbike en wielerclinics) en verkopen
we custom cyclingwear.’
Wat is je link met fietsen?
‘Alles. Ik heb vroeger zelf wedstrijden
gefietst en samen met mijn vrouw
Daphny van den Brand (ex-professioneel veldrijdster) hebben wij van onze
hobby ons werk gemaakt. Of andersom: we hebben van ons werk onze
hobby gemaakt.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Dat zijn er teveel om op te noemen.
Wellicht een mooie overwinning uit
het verleden, maar ik kan ook enorm
genieten van een dagje door de Ardennen crossen met fietsvrienden.’
Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk voor jou?
‘Je hebt hier veel mooie fietspaden en
een bosrijke omgeving, en veel keuze
om met “wilde” fietsgroepjes op pad
te gaan.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Voor een goed advies op fietsgebied.
Dat kan zijn verkoop, fietsafstelling of
een leuk fietsevenement organiseren.’

CycleXperience.nl - Bitswijk 13 - 5401 JA - Uden - (T). 0413-256777 (E). info@cyclexperience.nl - (I). www.cyclexperience.nl

Koploper in automatisering in
de tweewielerbranche
Naam: Jebbe Sluiter
Bedrijf: CycleSoftware
Functie: Sales
Naam: Giel Wijgergangs
Bedrijf: CycleSoftware
Functie: Engineer/ontwikkelaar
Honderden tweewielerzaken in
Nederland en België maken al gebruik
van de producten van CycleSoftware uit
Nistelrode, het bedrijf van Giel Wijgergangs en Jebbe Sluiter. Het bedrijf is een
koploper in automatisering in de tweewielerbranche.

‘Wij weten wat er speelt
bij ondernemers in de
winkel’
Beide oud-renners hebben eerst in de
fietsenbranche gewerkt. ‘Daardoor
weten wij wat er speelt bij ondernemers in de winkel’, vertelt Jebbe Sluiter.
‘Fietsenmakers willen een systeem dat
laagdrempelig en eenvoudig te bedienen is. Met CycleSoftware hebben wij
daarom gekozen voor een volledig online
systeem, dat er op gericht is om detaillisten zoveel mogelijk werk uit handen
te nemen.’

Met CycleSoftware kunnen detaillisten
niet alleen hun kassa beheren, maar
bijvoorbeeld ook eenvoudig fietsverzekeringen afsluiten, voorraden bijhouden
en bestellingen doen van onderdelen
en accessoires en zelfs van complete
fietsen. Inmiddels maken al honderden
winkels gebruik van CycleSoftware. Daarnaast wordt het systeem ook gebruikt als
leerstof op een groot aantal opleidingen
voor de rijwielbranche.
Giel Wijgergangs: ‘In de afgelopen jaren
hebben wij een snelle ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van techniek,
gebruiksvriendelijkheid en inzetbaarheid
van onze producten. Inmiddels hebben
we kassabonprinters, labelprinters, barcodescanners en zelfs een op draadloos
internet gebaseerde handscanner, die
ontwikkeld is voor extra ondersteuning
in de winkel. Samen met onze klanten
en hun leveranciers willen wij voor de
tweewielerbranche een zo gebruiksvriendelijk, compleet en constant innoverend
kassasysteem leveren tegen een scherpe
prijs. Door continu voorop te lopen in
ontwikkeling en techniek kunnen we
bovendien steeds meer mogelijkheden
bieden om te ondernemers te helpen.’

CycleSoftware - Raadhuisplein 1c - 5388 GM - Nistelrode (T). 073 30 30 050 - (E). info@cyclesoftware.nl - (I). www.cyclesoftware.nl

‘Je hoeft hier nooit alleen te
fietsen als je niet wilt’

Een beetje zot van wielrennen
en de cultuur eromheen
Naam: Dion de Bakker
Bedrijf: Dion de Bakker Fotografie
Functie: Eigenaar

en heb op verschillende niveaus en in
verschillende disciplines acte de presence mogen geven. Tegenwoordig ben ik
nog behoorlijk fanatiek deelnemer aan
mooie toertochten en evenementen.’

op de fiets naar de Dordogne gereden.
Sport, vriendschap, Frankrijk, heel veel
buurten onderweg, lekker eten en een
biertje achteraf.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘In 1998 heb ik de Marmotte gereden,
niet goed voorbereid. Desondanks ging
dat redelijk goed.’

Naam: Michel Drijvers
Bedrijf: Drijvers Schilderwerken
Functie: Eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘Het verzorgen van alle voorkomende schilderwerken zowel voor
bedrijven als particulieren.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik fiets inmiddels ongeveer 30 jaar

Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘Het mooie aan fietsen in Brabant
zijn de vele mogelijkheden om aan te
sluiten bij verschillende groepen om
heerlijk door onze provincie te fietsen.
Je hoeft nooit alleen te fietsen als je
niet wilt. Wat betreft de fysieke aantrekkingskracht betreft zijn dat de vele
bossen waar heerlijke mtb tochten
georganiseerd kunnen worden.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden van de Brabant Cycling Businessclub
jou bellen?
‘In principe ben ik vrijwel altijd te bereiken telefonisch en dan voor schilderwerk, maar mocht iemand een mooie
uitdaging hebben op fietsgebied, laat
maar weten!’

Drijvers Schilderwerken - Kantstraat 57 - 5076 NP - Haaren - (T). 06-52618364 (E). info@drijvers-schilderwerken.nl - (I). www.drijvers-schilderwerken.nl

Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk
voor jou?
‘De afwisseling. Naar het Oosten via de
campina richting Eindhoven. Naar het
zuiden zit je zo in België. Naar het westen
richting de Biesbosch, Naar het Noorden
voorbij Heusden het rivierenland. Vier
windrichtingen Vier verschillende
gebieden met eigen landschappen, natuur
en cultuur.’
Wat doet je bedrijf?
‘Fotografie, van interieur, architectuur en
productfotografie tot bedrijfsreportages en
het in beeld brengen van productielijnen en
het fotograferen van mensen in hun
werkomgeving.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik ben een beetje zot van wielrennen.
De sport, de mensen, maar zeker ook de
(Vlaamse,Flandriën) cultuur eromheen.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Twee jaar terug ben ik met twee vrienden

Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling
Businessclub jou bellen?
Op werkgebied uiteraard voor het maken
van een bedrijfsreportage, Het schieten van
(werk)portretten of het in beeld brengen
van architectuur en interieur projecten.
Buiten het werk voor een goed stukske live
muziek, er moeten wel gitaren meespelen
en uiteraard een rondje fietsen. Niet te
snel, er valt niks meer te winnen. Bellen
mag altijd maar het komt voor dat ik ’s
nachts slaap en dan de telefoon niet opneem. Mailen kan altijd.’

Dion de Bakker Fotografie - Groenstraat 8 - 5071 EC - Udenhout - (T). 013-5113760 (E). info@diondebakker.nl - (I). www.diondebakker.nl

Invicta Watch Europe draagt
wielersport een warm hart toe
Naam: Wim van Buul
Bedrijf: Invicta Watch Europe
Functie: Managing Director
Naam: Ronald van Buul
Bedrijf: Invicta Watch Europe
Functie: Directeur
Met hun bedrijf Invicta Europe zijn de
broers Wim en Ronald van Buul oﬃcieel
Europees distributeur van de Invicta Watch
Group horlogemerken Invicta,Technomarine, Glycine en S.Coifman.
De broers zijn ook eigenaar van Anny
van Buul Juweliers in winkelcentrum De
Helftheuvel in‘s-Hertogenbosch. Deze zaak
werd in 1975 opgericht door hun moeder
en is sindsdien uitgegroeid tot een begrip
in ‘s-Hertogenbosch en wijde omgeving.
Invicta Europe verzorgt de distributie van
deze horlogemerken in tientallen landen.
Wim van Buul: ‘Invicta maakt fashionable horloges, die helemaal in eigen huis
worden geproduceerd. Het merk onderscheidt zich onder meer door de vele eigen
ontwerpen en het gebruik van bijzondere
materialen. Jaarlijks worden er zo’n 4.500
verschillende horloges ontworpen. Het
bedrijf heeft designteams die over de hele
wereld actief zijn.’

victa een eigen beachrace team dat al een
paar jaar flink aan de weg timmert. In 2017
werden zowel Ronan van Zandbeek als
Pauliena Rooijakkers Nederlands kampioen
in het shirt van Invicta. Verder is het bedrijf
ook cosponsor van het
Olympia Cicli Mountainbike Team en tevens al sinds het begin partner van Brabant
Cycling én sponsor van de Criterium Cup.

‘Invicta maakt fashionable
horloges, die helemaal
in eigen huis worden
geproduceerd’
Zelf stappen de broers ook nog regelmatig
op de fiets. Beide zijn ze aangesloten bij
de Grupetto Engelen, waarmee ze jaarlijks
menig kilometers wegtrappen. In de zomer
op de weg en in de winter op de mountainbike. Wim van Buul: ‘Het is iedere vrijdag
en zondag weer een genot om met de
Grupetto Engelen een toer te maken door
het fraaie Brabantse land. Dat is het beste
wat er is.’

Daarnaast dragen Wim en Ronald ook de
wielersport een warm hart toe. Zo heeft InInvicta Watch Europe - Kronenburgpark 12 - 5323 JM - Hedel - (T). 073-599 56 60 (E). ronald@invictawatch.nl - wim@invictawatch.nl - (I). www.invictawatch.nl

‘Ik volg het wielrennen nog
altijd vanaf de zijlijn’
Naam: Seth van der Wielen
Bedrijf: KYBYS (spreek uit: KIEBIS)
Functie: Algemeen directeur / eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘Wij leveren ingenieurs- en adviesdiensten. We werken veel voor (semi-)
overheden en projectontwikkelaars maar
helpen ook aannemers in de GWW met
het winnen van tenders en dergelijke.’

‘Passie voor materiaal zit bij mij
in de genen’

Wat is je link met fietsen?
‘Ik fiets al vanaf mijn zevende en heb
circa 10 jaar wedstrijden gereden. Verder
fiets ik zelf nog regelmatig en volg ik het
wielrennen vanaf de zijlijn.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Mijn laatste overwinning als wedstrijdrenner. Als 1e jaars amateur kwam ik in
België nog het hele jaar uit als 2e jaars
junior (jarig in december). Daardoor had
ik veel power en met name op geaccidenteerd terrein was ik dat jaar in België
ijzersterk. Mijn mooiste overwinning
dat jaar was in het Belgische Machelen.
Ik kwam terug van een blessure (spierscheuring kuit) en had drie weken geen
fiets gezien. Ik was helemaal verbaasd
dat mijn vorm nog aanwezig was.’
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘Het goede fietspadennet, de mooie bosrijke natuur. Niet die kale vlaktes zoals in
sommige andere delen van Nederland.’

Naam: Ton Fassbender
Bedrijf: Koning Willem 1 College
Functie: Docent Middelbaar Beroeps
Onderwijs

Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Bij grootschalige evenementen bijvoorbeeld. Zo heeft KYBYS het projectmanagement verzorgd voor het WK Hockey
2014 in Den Haag en het EK Atletiek
2016 in het Olympisch stadion. Maar er
mag natuurlijk ook altijd gebeld worden
als er een leuke tocht wordt georganiseerd met een hapje en een drankje.’

KYBYS - Bosscheweg 107-08 - 5282 WV - Boxtel - (T). 0411-678055 (E). seth.vanderwielen@kybys.nl - (I). www.kybys.nl

Wat doet je bedrijf?
‘Het Koning Willem 1 College verzorgt in
‘s-Hertogenbosch mbo-opleidingen in een
groot aantal richtingen. Ik verzorg mede
de opleidingen Bedrijfsautotechniek en
Fietstechniek niveau-2 en 3.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik fiets al vanaf mijn 14e jaar. Eerst als
junior en amateur. Daarna heb ik jarenlang
gekoerst bij de zogenaamde ‘wilde bond’
en bij de KNWU amateurs B en Cyclosportieven. Vanaf mijn 28e alleen nog als
recreant/trimmer.’

ik heb behaald zijn mij bijgebleven. Maar
het mooiste was om samen met mijn fietsmaat La Marmotte te rijden.
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk
voor jou?
‘Je hebt hier een groot aantal mooie
routes, goede wegen en fietspaden, veel
natuur en ik voel mij hier thuis.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Als ze iets hebben waar onze leerlingen
wat mee kunnen. Bijvoorbeeld een fietstocht of iets wat met (fiets) techniek te
maken heeft. Passie voor materiaal zit bij
mij in de genen.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Een aantal hele mooie overwinningen die
Koning Willem 1 College - Onderwijsboulevard 3 - 5223 DE - ‘s-Hertogenbosch (T). 073-6249476 - (E). t.fassbender@kw1c.nl - (I). www.kw1c.nl

‘Elke wedstrijd die wij mee
begeleiden is bijzonder’

Naam: Martin de Kok
Bedrijf: Libéma Profcycling
Functie: Senior projectmanager
Wat doet je bedrijf?
‘Sinds 2000 is Libéma begonnen met haar
activiteiten op wielergebied. De basis
wordt gevormd door de neutrale materiaalwagens van Shimano. Daarnaast
organiseren wij diverse baan wielerevenementen in het Omnisport in Apeldoorn.
Verder zijn wij betrokken bij nog een aantal andere grootschalige evenementen,
zoals de start van de Giro in Gelderland en
het EK veldrijden in Rosmalen.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik ben op mijn zestiende begonnen met
het rijden van wedstrijden bij de Wilde
Bond. Later kwam ik bij wielerclub Theo
Middelkamp in de ploeg met Antoine
Goense, een neef van Cees Priem. Via
hem ben ik in 1999 gaan stagelopen bij
Libéma.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Elke wedstrijd die wij met het Shimano
service team begeleiden is bijzonder,

‘Passie voor materiaal zit bij mij
in de genen’
maar qua werk heb ik de meeste voldoening gehaald uit het WK Baan 2018 in
Apeldoorn en de start van de Giro in 2016
in Apeldoorn.’
Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk voor jou?
‘Ik kom uit Zeeland en daar staat altijd
wind. Hier in Brabant kun je veel meer
beschut fietsen, zodat je niet zoveel last
hebt van de wind.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Als ze meer willen weten over de organisatie van een wielerevenement, of een
keer een koers willen bijwonen kunnen
ze altijd contact opnemen.’

Libéma Profcycling - Diezekade 2 - 5222 AK - ‘s-Hertogenbosch - (T). 073-6293246 (E). wielersport@libema.nl - www.libemaprofcycling.nl

Naam: Ton Fassbender
Bedrijf: Koning Willem 1 College
Functie: Docent Middelbaar Beroeps
Onderwijs
Wat doet je bedrijf?
‘Het Koning Willem 1 College verzorgt in
‘s-Hertogenbosch mbo-opleidingen in een
groot aantal richtingen. Ik verzorg mede
de opleidingen Bedrijfsautotechniek en
Fietstechniek niveau-2 en 3.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik fiets al vanaf mijn 14e jaar. Eerst als
junior en amateur. Daarna heb ik jarenlang
gekoerst bij de zogenaamde ‘wilde bond’
en bij de KNWU amateurs B en Cyclosportieven. Vanaf mijn 28e alleen nog als
recreant/trimmer.’

ik heb behaald zijn mij bijgebleven. Maar
het mooiste was om samen met mijn fietsmaat La Marmotte te rijden.
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk
voor jou?
‘Je hebt hier een groot aantal mooie
routes, goede wegen en fietspaden, veel
natuur en ik voel mij hier thuis.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Als ze iets hebben waar onze leerlingen
wat mee kunnen. Bijvoorbeeld een fietstocht of iets wat met (fiets) techniek te
maken heeft. Passie voor materiaal zit bij
mij in de genen.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Een aantal hele mooie overwinningen die
Koning Willem 1 College - Onderwijsboulevard 3 - 5223 DE - ‘s-Hertogenbosch (T). 073-6249476 - (E). t.fassbender@kw1c.nl - (I). www.kw1c.nl

‘Brabant is gewoon een
schitterende fietsprovincie’

‘Parijs-Roubaix was heroïsch,
evenals de Strade Bianche’
Omdat dat niet echt samen ging met
studie, heb ik me meer toegelegd op
cyclosportieven en fietsen bij een
wielertrimclub, nu reeds ruim 20 jaar
lid van Vlug Trug bij ons in Den Dungen.
Daar bij de A-groep voel ik me thuis.
Zomers op de racefiets op zondag een
langere tocht en 2x door de week een
stevige kortere training. ‘s Winters op
de ATB eigen tochten op basis van GPS.
Met een groep heb je altijd veel plezier
en eventuele hulp van elkaar bij pech.’

Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb van 1985 tot en met 1993 een
licentie gehad bij de KNWU als toenmalig amateurrenner (huidige elite). Op dit
moment fiets ik vooral nog voor de lol.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Ik splits dit in tweeën. Tijdens mijn wielercarrière mijn winst in de klassieker
Omloop van het Zuiden en daarna de
deelname aan de Tour for Life. Dit is een
fietstocht voor een goed doel van Italië
naar Nederland in acht dagen.’

‘Op dit moment fiets ik
vooral nog voor de lol’
Naam: René Manders
Bedrijf: Manders van Gorp VOF
Functie: Eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘Wij bemiddelen en handelen in
agrarische productierechten. In
Nederland kennen we een systeem
waarbij je voor elk dier (kip, varken
en vanaf 1 januari 2018 ook koeien)
een productierecht in je bezit moet
hebben. Wij zijn tussenpersoon tussen koper en verkoper.’

Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘Brabant is gewoon een
schitterende fietsprovincie.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Uiteraard op zakelijk gebied alle vragen
ten aanzien van mijn werk, maar ook
om kennis te maken of info te krijgen
over andere bedrijven. Privé ben ik
altijd paraat om aan een leuke fietsactiviteit deel te nemen, en ook voor een
bezoek aan een bedrijf om mijn kennis
te verbreden neem ik graag deel.’

René Manders- Heesvenstraat 15 - 5715 AD - Lierop (T). 06-55377793 - (E). Info@mandersvangorp.nl

Naam: Marc van Gastel
Bedrijf: Marc van Gastel grafisch
ontwerp
Functie: Freelance grafisch vormgever
Wat doet je bedrijf?
‘Ik ben een allround freelance grafisch
ontwerper/dtp’er en ondersteun
mijn klanten met het visualiseren van
allerlei media. Met reclame, logo’s,
advertenties, magazines, catalogi,
boeken en websites. Verpakkingen,
beursstands, POS materiaal, displays en
autobelettering.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Phoe, dat zijn er inmiddels aardig
wat: Maar Parijs-Roubaix was toch wel
heroïsch, evenals de Strade Bianche
vorig jaar. Ook de TransAlp op de ATB
was afzien maar ook genieten! Het
fietsdoel voor dit jaar is Milaan-San
Remo in juni.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling
Businessclub jou bellen?
‘Soms is er gewoon meer werk te doen
dan een bedrijf aan kan. Dan makkelijk
om als de wiedeweerga een ervaren
grafisch ontwerper in te kunnen zetten.
Alle middelen heb ik binnen handbereik
om direct aan de slag te gaan, indien
gewenst bij u op locatie.’

Wat is je link met fietsen?
‘Al van kindsaf aan ben ik gek van
fietsen. In mijn tienerjaren nog
wedstrijden gefietst bij WV Schijndel,
onder leiding van Maarten van Rooij.
Marc van Gastel grafisch ontwerp - Pastorijakker 38 - 5275 CG - Den Dungen
(T). 06-22308841 - (E). info@marcvangastel.nl - (I). www.marcvangastel.nl

‘Een mooi rondje fietsen met
koﬃestop. Daar geniet ik van’

‘Vanuit Brabant fiets je
makkelijk alle kanten op’

Naam: Jos Heerkens
Bedrijf: JVB meat insiders
Functie: Adjunct-directeur
Naam: Marc Kivits
Bedrijf: MK Sports en Care
Functie: Eigenaar

Wat doet je bedrijf?
‘Meat Insiders ontwikkelt en produceert vleeshalffabrikaten voor de
Europese convenience-food industrie. Eén van onze hofleveranciers is
Brabant Meat Poultry Products uit
Katwijk. Zij leveren kip en kalkoenproducten voor onder meer horecabedrijven, slagers en foodservicebedrijven.’

Wat doet je bedrijf?
‘Ik bied sportmassage en bindweefselmassage aan, maar ook het mobiliseren van gewrichten, sporttape. Verder
ben ik soigneur bij een voetbalclub
en bij de continentale wielerploeg
Destil-Parkhotel Valkenburg.’

Wat is je link met fietsen?
‘Ik vind het fietsen een gezonde en
gezellige manier om te netwerken met
mensen. Vroeger was ik één van de
eerste mensen met een mountainbike,
maar tegenwoordig rijd ik voornamelijk nog op de weg. Op zaterdagochtend rijd ik vaak mee met een mooi
groepje. Dan rijden we een mooie
ronde, met onderweg meestal een koffiestop. Daar geniet ik volop van.’

Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk voor jou?
‘De mooie plekjes en het vlakke
landschap. Ik rijd het liefst op vlakke
wegen.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Dat is mijn deelname aan de Mill
Man Trail in Echternach in Luxemburg.
Deze tocht gaat door een heuvelachtig
gebied dat normaal gesproken alleen
toegankelijk is voor voetgangers.’

Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Als ze op zoek zijn naar oplossingen
op het gebied van convenience food
of naar kip of kalkoenproducten.’

JVB meat insiders - Achterdijk 1 - 5705 CB - Helmond (T). 06 - 20 95 92 96 - (E). j.heerkens@meatinsiders.com

Wat is je link met fietsen?
‘Ik fiets zelf wedstrijden. Eerst heb ik
vooral op de weg gefietst, maar inmiddels zijn strandraces mijn hoofddoel
geworden. Op de weg rijd ik nog wat
omlopen en criteriums als voorbereiding op de strandraces.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Mijn eerste overwinning als junior in
het Belgische Gijzenzele en afgelopen
winter de winst in de strandrace op de
Brouwersdam.’
Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk voor jou?

‘Je hebt hier mooie wegen en vanuit
Brabant kun je alle kanten op. Je fietst
makkelijk richting de dijken of de bossen en ook België en Duitsland zijn met
de fiets prima bereikbaar.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Voor een sportmassage voor hun
rug, schouders, nek en benen of als ze
sportvoeding of verzorgingsproducten
nodig hebben.’

MK Sports & Care - Bartokstraat 75 - 5481 PC - Schijndel - (T). 0613702227 (E). mksportsencare@outlook.com - (I). www.sportvoedingsproducten.nl

Mutsaars Bikes heeft voor
iedereen een geschikte racefiets
Naam: Ronald Mutsaars
Bedrijf: Mutsaars Bikes
Functie: Eigenaar
Voor de echte wielerliefhebbers is een bezoek aan Mutsaars Bikes net zoiets als een
klein jongetje dat een snoepwinkel binnengaat. Mooie wielerspullen zijn in overvloed
aanwezig, bovendien tegen de scherpste
prijzen. Mutsaars Bikes biedt een compleet
assortiment racefietsen, mountainbikes,
fietsonderdelen, kleding, schoenen, helmen, brillen, banden en sportvoeding.
Naast de winkel aan de Europalaan wint
ook de webshop www.mutsaarsbikesshop.
nl aan populariteit. “Ook online weten
mensen ons steeds beter te vinden. We
krijgen steeds meer bestellingen via internet binnen. Uiteraard zorgen we ervoor
dat onze klanten hun bestelde goederen
binnen de afgesproken termijn thuis
hebben.”
Nieuwe uitdaging
Ronald Mutsaars was vier jaar beroepswielrenner bij de Rabobank-ploeg en reed
onder meer twee keer de Vuelta. “Dat was
een hele mooie periode, die ik zo weer
over zou doen. Je moet er veel voor doen
en laten om op een hoog niveau te kunnen
fietsen, maar je krijgt er ook ontzettend
veel voor terug. Maar op een bepaald
moment moet je ook aan je maatschappelijke carrière gaan denken”, vertelt
Mutsaars. “Tijdens mijn wielerloopbaan
liep ik al rond met het idee om ooit een
eigen wielerzaak te beginnen. Toen deze

locatie in Schijndel vrij kwam, vond ik het
in eerste instantie moeilijk om de knoop
door te hakken. Maar in goed overleg met
mijn vrouw Sabine heb ik in 2007 toch voor
deze nieuwe uitdaging gekozen.”
Tienjarig bestaan
Vorig jaar vierde het bedrijf met een week
vol activiteiten haar tienjarig bestaan. “Wij
vonden dat we deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij mochten laten gaan. Naast
een Ladies Night, Wielercafé hebben we
in die week ook een toertocht gehouden,
met start en finish bij onze winkel. Hieraan
hebben honderden mensen hebben
deelgenomen. Dat was zo’n groot succes
dat we besloten hebben om deze tocht
voortaan jaarlijks te gaan organiseren.”
Van heinde en ver
Mutsaars geeft aan dat hij een duidelijke groei ziet in het aantal racefietsen en
mountainbikes dat jaarlijks wordt verkocht.
“Wij merken dat steeds meer mensen wielrennen ontdekken als een ontspannende
hobby. Op de fiets ben je van niemand afhankelijk en bovendien is de kans op blessures klein. Fietsen is bovendien ook een
laagdrempelige hobby. Vanaf zo’n 700 euro
koop je al een hele goede startfiets. Daar
komen dan nog kleren, helm, schoenen en
andere benodigdheden bij, waardoor je
rond de duizend euro fietsklaar bent en al
een paar jaar vooruit kunt.”

Mutsaars Bikes - Europalaan 79 - 5481 JD - Schijndel (T).073-5496375 - (E). info@mutsaarsbikes.nl - (I). www.mutsaarsbikes.nl

‘Ik ben altijd op zoek naar
vernieuwing’
Naam: Joost de Kruijf
Bedrijf: NHTV
Functie: Research and Business Innovator
Wat doet je bedrijf?
‘NHTV is een HBO onderwijs en onderzoeksinstelling, die zich specifiek
richt op kennis (ontwikkeling) op het
gebied van Stedenbouw, Logistiek en
Mobiliteit, Toerisme, Leisure, Hotel
and Facility Management en Digital
Entertainment.’
Wat is je link met fietsen?
‘Wij doen veel toegepast wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag en de
beleving van fietsers in relatie tot de
ruimtelijke omgeving.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Als beginnend sportief fietser heb ik
nog geen rijke historie als het gaat om
persoonlijke sportieve fietservaring.
De meest bijzondere fietservaring is
de beklimming van een ‘berg’ in Afrika
met de mountainbike tijdens een vakantie in Kenia.’

het fijn en toch wel typisch Brabants
dat veel organisaties elkaar weten te
vinden als het gaat om samenwerking.’

‘Iedereen met een
leuk idee kan mij
altijd bellen’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Iedereen mag en kan me altijd bellen
met een leuk idee. Door ons netwerk
en onze grote hoeveelheid nationale
maar ook internationale projecten kunnen we vanuit NHTV snel schakelen.
Mijn sterke punt ligt met name op het
gebied van kennisinnovatie, presentatie en samenwerking. Wij zijn altijd op
zoek naar vernieuwing.’

Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘Als echte Brabander kan ik elke keer
weer van genieten van het mooie
Brabantse landschap. Beroepsmatig is

NHTV Breda - Claudius Prinsenlaan 12 - 4811 DX - Breda - (T). 06-11753690 (E). Kruijf.j@nhtv.nl - (I). www.nhtv.nl

‘Fietsen is inspanning en
ontspanning voor mij’

‘Passie voor de Fiets introduceert
fietscultuur binnen bedrijven’
Naam: Ewoud Vink
Bedrijf: Provincie Noord-Brabant
Functie: Beleidsadviseur fiets &
werkgeversaanpak
Wat doet je bedrijf?
‘De provincie is actief op het gebied van
ruimte, economie, milieu, mobiliteit
en cultuur. Voor uitgebreide informatie over alle werkzaamheden van de
provincie is op www.brabant.nl veel te
lezen.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik fiets voor de inspanning én voor de
ontspanning. Op mijn racefiets, mijn
cyclocrosser of mijn Santos. Gemiddeld
drie keer per week peddel ik naar mijn
werk (enkele reis 20 km). Daarnaast
fiets ik soms in clubverband, soms
met vrienden, soms alleen. Met ons
gezin maken we mooie fietstochten en

fietsvakanties. In 2012 was ik één van de
initiatiefnemers van Ons Brabant Fietst.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
’Ik heb vele mooie fietservaringen: van
met mijn vrouw en kinderen genieten in
Herperduin tot het solo beklimmen van de
Pico Veleta in Andalusië.’
Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk voor jou?
‘De afwisseling van landschappen: bos,
heide, beekdalen, dijken, polders, dorpen
en steden.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Voor vragen waar de provincie
een (mogelijke) rol speelt op
het gebied van mobiliteit en
infrastructuur.’

Provincie Noord-Brabant - Brabantlaan 1 - 5200 MC - ’s-Hertogenbosch (T). 06-55686665 - (E). evink@brabant.nl - (I). www.brabant.nl

Naam: Harold de Roij
Bedrijf: Passie voor de Fiets
Functie: Fietsconsulent
Wat doet je bedrijf?
‘Passie voor de Fiets begeleidt bedrijven
om medewerkers actief op de fiets te
krijgen om zo tot een beter bereikbare
organisatie en vitalere medewerkers te komen. Enerzijds dus voor het
woon-werkverkeer, anderzijds ook als
sportieve activiteit. Kortom door het
introduceren of uitbouwen van een fietscultuur binnen een bedrijf. Dit kan via een
fietsbeloningssysteem, een gebruikersvriendelijk fietsplan tot het regelen van
teamkleding voor de zaak.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik geniet al ruim 30 jaar van het fietsen
en heb als missie mensen die dat fietsvirus nog niet hebben daarmee alsnog
te besmetten.’

Mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Beklimming van de Stelvio van beide kanten. Voor mij veruit de mooiste en meest
indrukwekkende fietstocht tot op heden.’
Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk?
‘Vanuit Oisterwijk zijn er veel prachtige
mogelijkheden om te fietsen. Een stukje
in Noordelijke richting door het rivierengebied, iets zuidelijker door de bosrijke
omgeving met een eventueel uitstapje
naar Vlaams Brabant. Brabant is daardoor
de ideale fietsprovincie zowel voor tochten op de racefiets als de MTB.’
Wanneer kunnen andere leden van de
Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Ze mogen mij bellen als ze hun medewerkers willen stimuleren vaker op de fiets te
stappen, voor het woon-werkverkeer of
sportief. Daarnaast ben ik altijd in om leuke fietsactiviteiten (mee) te organiseren!’

Passie voor de Fiets - Burgemeester Verwielstraat 89- 5062 GC - Oisterwijk (T). 06-26928000 - (E). info@passievoordefiets.nl - (I). www.passievoordefiets.nl

‘Door blessures ben ik meer gaan
fietsen, een geweldige keuze’

‘Veel renners waren kind aan
huis bij ons’
geur van massageolie. Na zijn carrière is
mijn vader ploegleider geworden van een
amateurteam (Union) en in 1978 is hij
bondscoach geworden van de Nederland.
Johan van der Velde, Adrie van der Poel,
Jacques Hanegraaf en vele andere waren
kind aan huis bij ons. In 1980 is mijn vader
een eigen bedrijf in wielerkleding begonnen en ik heb in 1996 het stokje overgenomen en doe het nog steeds. Daarnaast ben
ik zelf ook op 45-jarige leeftijd toeristisch
gaan fietsen en ik organiseer al vijf jaar de
Yellow Jersey Classic in Sint-Willebrord.

Naam: Jeroen Delleman
Bedrijf: Presented
Functie: Eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘Presented is onder meer nauw betrokken marketingactiviteiten rond Indoor
Brabant en grastennistoernooi Libéma
Open in Rosmalen. Verder verzorgen wij
het management van Marc Lammers.

Wat is je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Het volbrengen van l’Eroica in Italië, een
historisch fietstocht met een ‘stalen ros
over de Strade Bianchi.’

Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb eerder veel aan hardlopen gedaan, maar door blessures ben ik gaan
fietsen, een geweldige keuze. Als bestuurslid ben ik betrokken bij CC Jeroen
Bosch en verder rijd ik minimaal één
keer in de week mee met de Grupetto
Engelen.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Ik geniet van de uitstapjes die we
maken met CC Jeroen Bosch, zoals de
jaarlijkse ‘Le Tour fou pedalant’, maar
ook van de ritten met Grupetto Engelen.’
Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk voor jou?
‘Het mooie landschap en omgeving en
de vele fietspaden’

Naam: Marijn Wagtmans
Bedrijf: Rogelli Sportswear
Functie: CEO
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Als ze op zoek zijn naar een creatieve
invulling van hun sponsoring of activatie
tijdens evenementen, of een goede gastspreker willen uitnodigen of creatieve
bedrijfstraining willen verzorgen wil ik ze
daarbij graag helpen.’

Presented - Diezekade 2 - 5222 AK - ’s-Hertogenbosch – (T). 073-8505957 –
(E). jdelleman@presented.nl – (I). www.presented.nl

Wat doet je bedrijf?
‘We zijn een multisport kledingmerk,
voor teams en de individuele sporter en
richten ons met name op de sporten,
hardlopen, fietsen, triathlon en multisport (fitness). We maken kleding voor
mensen die ontspanning en het plezier
belangrijk vinden wanneer zij sporten.’

Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk
voor jou?
‘Fietsen in (West)-Brabant is aantrekkelijk
voor mij omdat je er heel veel mooie fietsroutes hebt op fantastische wegen.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Als ze informatie willen hebben over Rogelli
Sportswear of de Yellow Jersey Classic.’

Wat is je link met fietsen?
‘Ik ben een zoon van wielercoryfee Rini
Wagtmans en ben opgegroeid met de
Rogelli Sportswear - Pastoor Palsstraat 4 - 4711 CN - Sint Willebrord (T). 0165-386644 - (E). marijn@gowa.nl - (I). www.rogelli.com

‘Onze advocaten leveren
kwaliteit en maatwerk’
Naam: Casimir Vink
Bedrijf: Rechtnet Advocaten
Functie: Eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘RechtNet Advocaten is een modern en allround advocatenkantoor.
Wij maken optimaal gebruik van
internet en weten daardoor een
moderne, slagvaardige en voordelige juridische dienstverlening neer
te zetten. Voor bedrijven en particulieren! Mensen die op zoek zijn
naar een advocaat op het gebied
van huurrecht, faillissementsrecht,
ondernemingsrecht, arbeidsrecht
en/of, strafrecht zijn bij ons aan het
juiste adres. Daarnaast is Rechtnet
Advocaten gespecialiseerd op het
gebied van incasso. Onze advocaten
leveren altijd kwaliteit en maatwerk. Zij werken hierbij op ‘No Win,
No Fee’-basis. Als er niets wordt geind, hoeft de klant niets te betalen!
Bij een geslaagde incasso houdt hij
de hoofdsom over. De kosten komen
voor rekening van de debiteur.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb vanaf jonge leeftijd deelgenomen aan wedstrijden en vind het
nog altijd leuk om regelmatig een
rondje te gaan fietsen.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Het winnen van het Nederlands kampioenschap bij de amateurs, nadat ik
eerder al vijf keer tweede was geworden
op een NK.’
Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijkvoor jou?
‘Je kunt hier lekker fietsen op goede
wegen en in een hele mooie omgeving.
Daarnaast zijn er altijd wel groepjes waar
je mee kunt gaan trainen.’

‘Ik vind het nog altijd leuk
om een rondje te gaan
fietsen’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Mensen kunnen mij bellen als ze juridische problemen hebben en/of willen
trainen.’

Rechtnet Advocaten - Pettelaarpark 87 - 5216 PP - ‘s-Hertogenbosch (T). 06-11450840 - (E). c.vink@rechtnet.nl - (I). www.rechtnet.nl

‘Fietsen blijft het leukste aan
dit beroep’

‘Leuk om mensen met elkaar
te verbinden’
Naam: Henri van Zandbeek
Bedrijf: SPIE Nederland B.V.
Functie: Manager Business Development

Foto: Thomas van Oorschot Fotografie

Naam: Hanno Maas
Bedrijf: Shortcut Fietskoeriers
Functie: Eigenaar / Fietskoerier
Wat doet je bedrijf?
‘Post en pakketjes vervoeren in de regio
Den Bosch in de meest brede zin van het
woord. Als het qua formaat en afstand te
doen is, fietsen wij. We verzorgen voor
veel bedrijven inkomende postbuspost en
uitgaande post, fietsen met spoed voor
advocaten naar de Rechtbank, bezorgen
voor meerdere apotheken medicijnen aan
huis bij patienten en zijn onderdeel van het
landelijke netwerk www.fietskoeriers.nl,
waarmee we landelijk een pakketservice
bieden.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik verdien er mijn geld mee. Er is de
afgelopen tien jaar heel wat bureauwerk
bijgekomen. Ik zorg er echter voor dat ik
zelf nog voldoende blijf fietsen, dat blijft
het leukste aan dit beroep.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘We hebben hier talloze dagen gehad
waarop de planning in de loop van de
dag behoorlijk vol liep, maar waarop we
met ons team van fietsers aan het eind
van de dag toch alles per fiets bezorgd en
opgehaald hebben. Dat zijn altijd mooie
dagen. Verder het NK voor fietskoeriers in
Maastricht waar ik ondanks mijn debuut
een aardige prestatie neerzette en de 24uurs race voor fietskoeriers (via Nijmegen,
Bochum, Keulen, Heerlen, Eindhoven naar
Nijmegen).’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Wij kunnen ze helpen wanneer ze een
vervoersvraagstuk hebben in Den Bosch en
omgeving. Maar ook voor andere vragen
mogen ze me bellen, als het om fietsen
gaat ben ik bij voorbaat al enthousiast.’

Shortcut Fietskoeriers - Daviottenweg 40 - 5222 BH - ‘s-Hertogenbosch (T). 06 – 28 57 05 99 (E). info@shortcut-fietskoeriers.nl - (I). www.shortcut-fietskoeriers.nl

Wat doet je bedrijf?
‘SPIE is Europees marktleider in elektriciteit, mechanica, HVAC, energie en
communicatie- systemen en momenteel
de nummer 2 op het gebied van multitechnische dienstverlening in Nederland.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb zelf jarenlang wedstrijden gereden en ben momenteel nog recreatief
actief. Daarnaast fietst mijn zoon bij de
junioren en ben dus in die hoedanigheid
ook nauw betrokken bij de wielersport.’

Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘De diversiteit van de omgeving, dorpjes, bossen en goed begaanbare wegen
en fietspaden.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Mensen kunnen mij altijd bellen. Ik
heb een vrij uitgebreid en breed netwerk en vind het leuk om mensen te
verbinden.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Deelname aan de cyclosportieve
tochten La Marmotte en de Ronde van
Vlaanderen.’
SPIE Infra Network Solutions - Menhirweg 6 - 5342 LS - Oss - (T). 088-31 31 000 (I). www.spie-nl.com - (E). hvzandbeek@vddonk.nl - (M). 06-52016176

‘Wij helpen fietsers het beste uit
zichzelf te halen’
Naam: Bert Adriaanse
Bedrijf: SMC SportMáx/
Cycling Performance Centre
Functie: Manager Operations

Naam: Henk van Roosmalen
Bedrijf: Script Correct Communicatie & Advies
Functie: Senior adviseur / eigenaar

Wat doet je bedrijf?
‘Het Cycling Performance Centre (CPC) is
onderdeel van het sportmedisch centrum
SportMáx. Wij helpen fietsers, van (top)
sporter tot mensen die vitaal willen blijven,
het beste uit zichzelf te halen op een
gezonde en verantwoorde manier. Door
een krachtige combinatie van medische en
wetenschappelijke expertise is CPC de expert op het gebied van fysieke belasting en
belastbaarheid in relatie tot de wielersport.
Van liefhebber tot professioneel wielrenner.
Iedereen kan bij ons terecht voor onder
andere sport-/gezondheidskeuringen,
fietspositiemetingen, blessureconsulten,
trainingsbegeleiding en voedingsadvies.
Wat is je link met fietsen?
‘Ik fiets al vanaf mijn vijftiende. Eerst heb
ik een tijd wedstrijden gereden, maar daar
ben ik op mijn twintigste mee gestopt.
Sinds tien jaar rijd ik weer op de mountainbike. Dat vind ik leuker dan het fietsen op
de weg. Verder ben ik jeugdtrainer bij de
Funbikers in Geldrop.
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Ik vind het mooi om iedere zaterdag de
jeugd te trainen en te zien hoe ze groeien.
Daarnaast ga ik elk jaar een week naar Zwitserland met vrienden om te downhillen.’

‘Brabant biedt de fietsliefhebber
alle mogelijkheden’

Wat doet je bedrijf?
‘Wij adviseren bedrijven op het gebied
van communicatie en bedrijfspresentatie.
Daarnaast adviseren wij op het gebied van
bedrijfsimago in relatie tot opdrachtgevers,
werknemers en maatschappelijke verantwoordelijkheid /MVO.’
Wat is je link met fietsen?
‘Script Correct sponsort op kleine schaal
sportieve doelen in het algemeen en wielersport (Team Invicta) in het bijzonder. Als
recreatief fietser (racefiets, mountainbike)
ben ik in het voorjaar en in de zomer actief.’
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘De vele bossen en alle andere mogelijkheden die er zijn om heerlijk te kunnen
fietsen.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Ze kunnen mij bellen als ze weten hoe
ze gezond willen sporten, of willen leren
hoe ze op een MTB moeten fietsen.
Maar ook om een keer te gaan mountainbiken in het bos.’

SMC SportMáx / Cycling Performance Centre - Vijfkamplaan 8 - 5624 EB - Eindhoven (T). 040-3333026 - (E). info@smcsportmax.nl - (I). www.smcsportmax.nl

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Met Ruby en Rosepatiënten (baarmoederhalskanker), verpleegkundigen en artsen
van Radboud Medisch Centrum op de fiets
van Nijmegen naar RAI Amsterdam en VU
Amsterdam.’
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk
voor jou?
‘Brabant biedt de fietsliefhebber legio
mogelijkheden. Provincie Noord-Brabant,
faciliteert en maakt beleid om het fietsen
nog aantrekkelijker te maken. VVV-Brabant,

ANWB, fietsorganisaties en overige instanties faciliteren het bewegen op de fiets met
aandacht voor veiligheid en aantrekkelijke
landschappen.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub Script
Correct bellen?
‘Leden kunnen me bellen voor advies op
het gebied van PR & Communicatie, verbetering bedrijfsimago en huisstijl. Ook voor
marketing kan Script Correct hulp bieden
aan Midden- en Kleinbedrijf.’

Script Correct - Poort van Veghel 4931-H - 5466 SB - Veghel - (T). 06-51210127 (E). info@scriptcorrect.nl - (I). www.scriptcorrect.nl

‘Fietsen is mijn passie’

‘De wielersport stroomt bij mij
door mijn aderen’
Naam: Ruud Hoondert
Organisatie: Het Turfschip Etten-Leur
Functie: DGA
Wat doet je bedrijf?
‘Het Turfschip Etten-Leur is een verrassend veelzijdige accommodatie met onder andere 14 multifunctionele zalen van
6 tot 2600 personen, hotel, NOC/NSFsporthal en Vlaams themarestaurant.’

Naam: Bjorn van de Langenberg
Bedrijf: Super Sport Events
Functie: Eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘Mensen inspireren en begeleiden naar een
vitale en gemotiveerde levensstijl via sportieve evenementen met topsporters. Denk
daarbij aan presentaties, clinics, vitaliteitprogramma’s en andere sportevenementen.
Daarnaast organiseren wij op 23 en 24 juni
voor de eerste keer het High Tech Crit Festival op de High Tech Campus in Eindhoven.’
Wat is je link met fietsen?
‘Fietsen is mijn passie. Wat begon als een
hobby is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot
een verslaving, een uitlaatklep en inspiratiebron. Fietsevenementen zijn ook een
belangrijk onderdeel van mijn bedrijf.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Op de racefiets de Giro di Kika 2015. In

zes dagen tijd heb ik 1000 kilometer en
17.000 hoogtemeters afgelegd door de
Italiaanse Dolomieten in de strijd tegen
kinderkanker.’
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘De diversiteit in routes en mooie
landschappen voor zowel de racefiets
als de MTB.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Voor het ondersteunen of organiseren
van sportieve evenementen; voor hulp
of advies door mijzelf of via iemand uit
mijn netwerk; voor een samenwerking
en voor een rondje te fietsen.’

Super Sport Event - Torenallee 3 - Eindhoven - 5617 BA - (T). 06-10219108 (E). bjorn@supersportevents.nl - (I). www.supersportevents.nl

Wat is je link met fietsen?
‘Ik ben geboren in het land van Jan
Raas en Cees Priem. Dan kan het bijna
niet anders dat de wielersport door de
aderen stroomt. In de schaduw van mijn
broer Peter, enkele jaren beroepswielrenner bij PDM, heb ik zelf een paar jaar
het peloton van achteren mogen opjagen
om uiteindelijk te concluderen dat mijn
talenten elders lagen. Aangezien sport
en beweging wel een soort van ingeprogrammeerd lijkt te zijn, heb ik wat
triatlons gedaan en na een ‘gewichtige’
periode de schaatsen ondergebonden.
Dan ligt een combinatie met ’s zomers
wielrennen voor de hand.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Tijdens een zomervakantie in Oostenrijk
recht omlaag afdalen van een zwarte skipiste. Dat is goed afgelopen maar zeker
niet aan te bevelen.’

Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Leden BCB kunnen mij bellen om een
keer koﬃe te komen drinken, te komen
eten in ons Vlaams restaurant, hun
personeelsfeest bij ons te organiseren
maar ook om meer te weten te komen
over maatschappelijk ondernemerschap,
energietransitie of hoe werken met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in de praktijk wordt toegepast.’

Het Turfschip - Schipperstraat 2 - 4871 KK - Etten-Leur - (T). 076-5013145 (E). directie@hetturfschip.nl - (I). www.hetturfschip.nl

‘Wij bieden voor elke wielrenner
de ideale reis’
Naam: Sissy van Alebeek
Bedrijf: TUI Nederland, TUI Sports
Functie: Accountmanager
Wielrennen TUI Sports
Wat doet je bedrijf?
‘TUI Nederland is marktleider in de Nederlandse reisbranche. Wij bieden vakanties
aan via de reismerken TUI en Kras. TUI
is daarnaast ook de naamgever van de
eigen luchtvaartmaatschappij, TUI fly. De
afdeling TUI Sports waar ik voor werk biedt
hardloopreizen naar alle World Marathon
Majors (Berlijn, Boston, Londen, Tokyo,
Chicago en New York) en een aantal andere
mooie hardloopevenementen, altijd inclusief gegarandeerd startnummer.
Ook biedt TUI Sports wielerreizen aan naar
de mooiste fietsgebieden. Deze reizen
bestaan uit trainingsstages en fietsvakanties naar de Alpen, Pyreneeën, Dolomieten,
Toscane, Girona en nog vele andere fantastische bestemmingen. Maar ook hebben
we mooie reizen naar verschillende evenementen zoals De Ronde van Vlaanderen Cyclo, Maratona dles Dolomites, La Marmotte
Granfondo en de Stelvio Challenge. In de
toekomst zal daar o.a. de New York Gran
Fondo en de Cape Town Cycle Tour aan
toegevoegd worden. TUI Sports heeft dus
voor elke wielrenner of wielerliefhebber de
ideale reis.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Uit de tijd dat ik wedstrijden reed is dit
zeker het behalen van het Nederlands
Kampioenschap op de weg. Maar ook
deelnemen aan de Tour de Feminin was
– vooral achteraf – een ervaring om nooit
te vergeten. Nu kan ik genieten van een
mooie rit met “FTC De Kleppers”, een
groepje met oud (wedstrijd)renners waarbij
we onderweg stoppen voor een drankje en
een appelpunt.’
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk
voor jou?
‘De afwisseling van het landschap. Je kunt
uren rijden over de dijkjes maar ook door
de bossen of juist van dorpje naar dorpje. Ik
ontdek ook nog regelmatig nieuwe rustige
weggetjes en verbaas me vaak over hoe
mooi het fietsen zo dicht bij huis eigenlijk is.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Leden kunnen me bellen als ze op de fiets
een mooie uitdaging in het buitenland
aan willen gaan, een fietsvakantie willen
boeken of een fietsreis op maat willen laten
samenstellen voor fietsgroepen of bedrijven. Ook als ze een dag met Team LottoNL-Jumbo mee “in koers” willen kunnen
ze bij ons aankloppen.’

Wat is je link met fietsen?
‘Ik zit al vanaf mijn achtste op de fiets. In
het verleden heb ik veel wedstrijden gereden maar nu alleen nog recreatief en het
liefste met mooi weer.’
TUI Nederland - Burgemeester Elsenlaan 170 - 2288 BH - Rijswijk - (T). 06-15146628
- (E). sissy.van.alebeek@tui.nl - (I). www.tui.nl

‘Je kunt lekker en gemoedelijk
fietsen in Brabant’

‘Ik heb veel mooie momenten
beleefd in het fietsen’
Naam: Jürgen de Jong
Bedrijf: Üzeker Financieel Advies
Functie: Directeur/eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘Uzeker geeft financieel advies aan
zowel particulieren en zelfstandigen
op integrale wijze. Dit houdt in dat we
een one-stop shop vormen voor onze
klanten op het gebied van hypotheken,
verzekeringen, pensioenen, sparen en
beleggen. Dit doen we op onafhankelijke basis waardoor we met bijna iedere
bank / verzekeraar zaken kunnen doen
die in Nederland actief is.’

Naam: Rob van Thiel
Bedrijf: Van Thiel Optimaal
Functie: Eigenaar
Wat doet je bedrijf?
‘Wij zijn een werktuigbouwkundig
installatiebedrijf. Onze 60 medewerkers
zijn elke dag actief met verwarming,
loodgieterswerk, mechanische ventilatie,
sanitaire installaties en airconditioning.
Wij werken zowel voor particulieren als
woningcorporaties en (bouw)bedrijven.
Daarbij verzorgen wij het hele traject:
van advies tot en met het uiteindelijke
onderhoud en service.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik ben een jaar of vijf geleden begonnen
met mountainbiken en heb daarna ook
een racefiets gekocht. Eerst heb ik jarenlang aan hockey gedaan. Nu probeer ik
minimaal twee keer per week te gaan
fietsen.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Dat was de Tour de ALS, waarbij ik drie
keer de Mont Ventoux op ben gefietst.
De hele entourage en de mensen die
erbij waren, maakten dit voor mij tot een
supermooie belevenis. Verder was ook
de Stelvio Challenge in Italië een
prachtige ervaring.’

Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘Je kunt hier lekker en gemoedelijk
fietsen. Er zijn diverse groepen waarbij
je kunt aansluiten. Daarnaast vind ik het
lekker om af en toe flink door te trappen.
Ook dat is gelukkig mogelijk.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Als ze een keer willen gaan fietsen en
voor installatiewerk in elke vorm. Niet
alleen voor een nieuwe installatie, maar
ook voor service en onderhoud.’

Van Thiel Optimaal - Spoorlaan 60 - 5481 SK - Schijndel - (T). 073-5492497 (E). rob@vanthieloptimaal.nl - (I). www.vanthieloptimaal.nl

Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb zelf actief aan wielrennen
gedaan van mijn 15e tot mijn 25e.
Ploegen waar ik voor gefietst heb, zijn
onder andere Agu Sportteam, Axa en
De Jonge Renner. Tegenwoordig fiets ik
alleen nog recreatief met tourclub De
Platte Tube uit Deurne.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Dat is moeilijk aan te geven omdat ik
meerdere mooie ervaringen heb met
het wielrennen. Als ik er een paar mag
noemen, zijn dat etappewinst in een
wereldbekerwedstrijd voor beloften
(Transalsace) waarbij we de Granballon
moesten beklimmen; 3e op het NK
voor eliten zonder contract; winst van
Remco van der Ven in eindklassement
in Olympia’s Tour (teamprestatie Agu);
etappewinst in 2-daagse Gaverstreek

door Gert Steegmans te verslaan en winst
in het eindklassement van de 2-daagse
Gaverstreek (voor onder andere Tom
Boonen en Bradley Wiggins).’
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘De mooie fietspaden en bosrijke omgeving.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Als ze geholpen willen worden met een
financieel vraagstuk of een second opinion willen krijgen.’

Üzeker - Schootense Dreef 20 - 5708 HZ - Helmond - (T). 06-24815991 (E). j.de.jong@uzeker.nl - (I). www.uzeker.nl

‘Ik ben nog altijd groot fan van
de koers’
Naam: Guido Mutsaars
Bedrijf: Wakkr Merkburo
Functie: Eigenaar

Wat doet je bedrijf?
‘Wakkr schudt mensen en merken wakker
met behulp van creatieve communicatie in
allerlei vormen.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb zelf van jongsaf aan wielrennen
gedaan en ben nog altijd groot fan van
de koers. Verder ben ik oprichter van La
Permanence, een platform voor liefhebbers van de koers dat steeds bekender
begint te worden.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Ik heb veel mooie dingen meegemaakt
als wielrenner. Maar mijn deelname aan
het WK veldrijden in Heusden-Zolder en
deelname aan de Jeugd Olympische Dagen in Lissabon springen er bovenuit.’
Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk voor jou?
‘Je kunt hier fietsen op de dijken, maar
ook stoempen in de duinen. Daarnaast
vind ik het geweldig om te zien hoe het
fietsen en de wielersport leven in Brabant. Er komen nog altijd veel wielertalenten uit Brabant. Wij leven hier in een
wielergedreven provincie.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Ze kunnen mij bellen als zij hun merk
willen wakker schudden, of als ze onderdeel willen worden van het concept
van La Permanence.’

Wakkr Merkburo - Klokgebouw 234 - 5617 AC - Eindhoven - (T). 040-7113353 (E). info@wakkr.com - (I). www.wakkr.com

‘Ons Brabant Fietst stimuleert alle
vormen van fietsen in Brabant’
Naam: Janneke Scheepers
Bedrijf: VisitBrabant – Routebureau
Brabant
Functie: Communicatiemedewerker
Wat doet je bedrijf?
‘Routebureau Brabant is onderdeel van
VisitBrabant, de marketingorganisatie van
destinatie Brabant. Routebureau Brabant is
verantwoordelijk voor het ontwikkelen, promoten en onderhouden van alle routes in
Brabant. Ons Brabant Fietst stimuleert alle
vormen van fietsen in Brabant. Ons doel:
meer mensen vaker op de fiets en een positief imago voor Brabant als fietsprovincie.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik vind het heerlijk om te wielrennen, dit
doe ik sinds 2017. Ik fiets veel in Breda en
omgeving en in De Kempen, waar ik vandaan kom. Ik vind het leuk om te schrijven
over mijn belevenissen op de racefiets en
over wat je als recreant uit de sport kunt
halen, van training tot techniek. Daar schrijf
ik over op mijn eigen blog Zijwielrent.nl.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘De Granfondo Milan-San Remo in juni
2017. Een cyclo van 295 kilometer in de
zinderende hitte langs de Italiaanse bloemenrivièra. Ik had het zwaar maar kon toch
binnen de tijd finishen. Het gevoel toen ik
over de finish kwam, dat was pure euforie.’
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk
voor jou?
‘De veelzijdigheid van het landschap. En niet

te vergeten: fietsen is het allergezelligst
met Brabanders. De nazit duurt soms nog
langer dan de rit zelf.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub
jou bellen?
‘Heb je een evenement, tocht, idee, een
tip of kennis om te delen? Als communicatiemedewerker van Ons Brabant Fietst
promoot ik alle goede ideeën en suggesties graag. We zijn voortdurend op zoek
naar fietsambassadeurs. Heb jij
hart voor fietsen in Brabant, weet me
dan te vinden!’

VisitBrabant - Almijstraat 14 - 5061 PA - Oisterwijk - (T). 06 - 20 96 49 98
(E). jannekescheepers@visitbrabant.com - (I). www.onsbrabantfietst.nl

‘Ik vind het gezellig om wat te
kletsen onder het fietsen’

‘Fietsers zijn reislustig en
willen hun grenzen verleggen’

Naam: Frank van de Westelaken
Bedrijf: Westelaken Stukadoors
Functie: Eigenaar

verder van huis ligt, dan is het vervoer
van mens, fiets en bagage al snel een
flinke organisatie. Daar speel ik met
Wielerbus.nl op in.’

Wat doet je bedrijf?
‘Wij verzorgen alle voorkomende
stukadoorswerkzaamheden, zowel
binnen als buiten.’

Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb tot mijn 25e jaar bij de amateurs gereden en de laatste jaren organiseer ik fietsreizen.’

Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb zelf wedstrijden gereden bij de
amateurs/sportklasse, voornamelijk
veldritten.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Ik ben op de fiets vanuit Bardonecchia
in 8 dagen naar huis gefietst met een
groepje van 15 fietsers.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Voor mij is het elke keer weer een
mooie ervaring om te gaan fietsen en in
een groep te rijden. Maar ik vind het ook
mooi om gezellig wat te kletsen onder
het fietsen.’
Wat maakt fietsen in Brabant
aantrekkelijk voor jou?
‘Het is hier nog vrij rustig en er zijn
mooie wegen om op te fietsen.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Ze mogen mij altijd bellen als ze op zoek zijn
naar een stukadoor, of als ze een keer een
rondje willen gaan fietsen.’

Westelaken Stukadoorsbedrijf - Van Wittemstraat 1 - 5271 HT - Sint-Michielsgestel (T). 06 - 549 00 440 - (E). info@westelakenstucadoors.nl - (I). www.westelakenstucadoors.nl

Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘Het is een prachtig gebied om te fietsen met een goede infrastructuur. Als
ik in het buitenland hebt gefietst, vind
ik het ook altijd lekker om hier weer
een rondje te maken.’
Naam: Pim Goos
Bedrijf: Wielerbus.nl
Functie: Directeur
Wat doet je bedrijf?
‘Wij organiseren fietsreizen/ uitdagingen voor wielrenners en toerfietsers.
Fietsers zijn reislustig, en willen meer
dan alleen een rondje in de buurt. Als
je met een groep fietsers wilt deelnemen aan een fietsevenement dat wat

Wanneer/waarvoor kunnen andere
leden van de Brabant Cycling Businessclub jou bellen?
‘Voor een goede kop koffie en als ze
een mooie fietsreis willen organiseren.’

Wielerbus.nl - Pastoor Gillisstraat 69 - 5121 CC - Rijen (T). 06-18639388 - (E). pim@wielerbus.nl - (I). www.wielerbus.nl

‘Voor renners is het fijn en
veilig trainen in Brabant’

‘Wij zijn de sportiefste
intermediair voor ZZP’ers

Naam: Iwan van Zandbeek
Bedrijf: Letter Z
Functie: Eigenaar

en ik ben ook sponsor van de offroad
divisie DESTIL-ZZPR.nl. Daarnaast heb
ik onlangs de stichting Proud to Live
(www.proudtolive.nl) opgericht. Met
deze stichting wil ik fondsen werven
voor enerzijds talentvolle wielertalenten
en anderzijds kansarme jongeren.’

Wat doet je bedrijf?
‘Wij zijn een fullservice reclamebureau en verzorgen autobelettering, reclameborden, lichtreclame,
spandoeken en doeken die in
aluminiumframes kunnen worden
gehangen. Maar ook winkelruiten,
vlaggen en routebordjes. Bovendien
kunnen wij ook fullcolour prints op
groot formaat verzorgen voor onze
klanten. Kortom, wij zijn van alle
markten thuis.’

Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Mijn mooiste ervaring op wedstrijd
gebied is de titel Nederlands Kampioen
bij de amateurs in 1989. De mooiste
ervaring als toerfietser is met de bakfiets naar de Mont Ventoux rijden en
deze vervolgens 3x beklimmen met de
bakfiets. Maar ik ben ook wel trots om 2
jaar later deze berg 4x te beklimmen op
één dag met een bakfiets, inclusief de
offroad route.‘

Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb vroeger zelf wedstrijden
gereden en ben daarnaast 23 jaar
ploegleider geweest bij enkele wielerploegen. Verder fietsen mijn zoon
en schoondochter wedstrijden.’
Je mooiste fietservaring tot nu toe?
‘Dat was de Tour de Hokaido in Japan. We reden daar met onze ploeg
niet alleen een sterke wedstrijd,
maar het was ook een bijzondere
belevenis om daar te mogen zijn.’
Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk
voor jou?
‘Je hebt hier geweldig mooie
fietspaden. Voor wielrenners is dat
fijn en veilig om te trainen. Dat is
heel anders dan in het westen van
Nederland.’

Naam: Frank Groenendaal
Bedrijf: ZZPR.nl
Functie: Eigenaar

Wanneer/waarvoor kunnen andere leden
van de Brabant Cycling Businessclub jou
bellen?
‘Als bedrijven iets nodig hebben op het gebied van reclame of belettering helpen wij
ze daar graag mee verder.’

Letter Z - Berkdijk 13 b - 5271 SR - Sint-Michielsgestel - (T). 06-22480542 (E). info@letterz.nl - (I). www.letterz.nl

Wat doet je bedrijf?
‘Wij zijn de sportiefste intermediair
voor zzp’ers in de bouw.’
Wat is je link met fietsen?
‘Ik heb zelf gefietst en heb een eigen
veldritteam ZZPR.nl-HanClean Orange Babies Cycling Team. Verder zit ik
in het bestuur van het Cycling Business Team, een continentaal weg en
offroadteam voor mannen en vrouwen

Wat maakt fietsen in Brabant aantrekkelijk voor jou?
‘Brabant is mooi om zijn afwisseling van
bos, heide en weide gebieden.’
Wanneer/waarvoor kunnen andere leden van de Brabant Cycling Businessclub
jou bellen?
‘Als ze goede zzp’ers willen inhuren of
zelf een goede zzp’er zijn, die we kunnen voorstellen aan onze opdrachtgevers in de bouw.’

ZZPR.nl - Haakakker 36 - 5466 NA - Eerde/Veghel - (T). 06-15054977 (E). f.groenendaal@zzpr.nl - (I). www.zzpr.nl
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