
                                         

                      

 

 

 

 

 

 

Nieuwe partner voor het team. 

 

 

Pro4mance gaat het team met ingang van oktober 2017 ondersteunen met bikefitting, bodyfitting en 

sportfysiotherapie. 

Pro4mance biedt het beste van twee werelden en combineert paramedische en medische kennis met 

de ervaring uit de wielersport. Of het nu om bikefitting, trainingsbegeleiding, kracht- en coretraining 

gaat of het bouwen van je droomfiets: Pro4mance biedt 100% kwaliteit en werkt samen met 

sportartsen, sportfysiotherapeuten, manueeltherapeuten, sportpodotherapeuten en sportdiëtisten. 

Korte lijnen met deze specialisten zorgen voor een optimaal resultaat. Het bedrijf werkt alleen samen 

met specialisten uit de wielersport. Kwaliteit staat voorop. http://www.pro4mance.eu/home  

Seizoen 2018. 

We kunnen nog niet alles vertellen, maar de contouren voor het seizoen 2018 zien er prima uit! De 

ambitie is er om het team te laten groeien van 4 naar 6 renners. De eerste gesprekken met 

potentiële renners (sters) hebben reeds plaatsgevonden.  

Hierboven hebben we Pro4mance al voorgesteld als nieuwe partner van het team. In de volgende 

nieuwsbrief kunnen we ook een nieuwe sponsor gaan voorstellen, die zich voor twee jaar heeft 

verbonden aan het team. Door deze nieuwe sponsor zijn er meer mogelijkheden voor een 

internationaal programma en een buitenlands trainingskamp. 

 

 

Nieuwsbrief nummer 12 jaargang 1 

Olympia Cicli MTB Team. 

 

http://www.pro4mance.eu/home


                                         

                      

Zondag 21 Mei Benelux Cup in Eupen. 

Eupen, een bekende, beroemde en beruchte wedstrijd in de Benelux Cup, al is het maar om de zware 
startklim.  

 

Guus startte bij de masters 30+ en behaalde een 13e plaats.  

Kim reedt een stabiele wedstrijd en werd 9e. 

Stan had het in dit sterke internationale veld niet gemakkelijk en finishte op een 37e plaats. 

Remco werd na sterke wedstrijd 20e in een groot veld met enkele bekende veldrit toppers. 

 

Donderdag 25 Mei Wallonia Cup Verviers. 

Stan van de Hanenberg en Guus Smits waren op hemelvaart actief in Verviers, 
een wedstrijd die meetelt voor de Wallonia Cup 2017. 

Guus  behaalde een mooie 2e plaats bij de masters 30+, met een enorme 
blijdschap melde hij "IK KAN HET NOG"     

Stan reed een ijzersterke wedstrijd, na gestart te zijn rond de 10e plek reed hij 
gestaag naar voren, ondanks een klein dipje in de een laatste ronde lukte het 
hem om op de laatste klim naar een 4e plek te rijden.  

 

Zondag 28 Mei NL Cup in Heeswijk. 

 



                                         

                      

In de achtertuin van onze sponsor Bikers uit Heeswijk streden al onze renners voor een mooie 

eindklassering. 

Op korte afstand van de ongenaakbare Christiaan de Graaff behaalde 

Guus Smits een mooie tweede plaats in Heeswijk. Heel even mocht 

hij het wiel van de Graaff volgen maar al snel moest hij erkennen dat 

dit wiel nog een maatje te groot is voor hem op dit moment. Samen 

met twee achtervolgers ontspon er een mooie strijd die uitmondde 

in een spannende sprint voor de tweede plaats in het voordeel van 

Guus. 

 

Stan van den Hanenberg had een mindere dag in Heeswijk, al voor de start gaf hij aan dat hij zich 

niet goed voelde. Er werd afgesproken dat hij het toch ging proberen maar direct zou afstappen als 

het echt niet meer ging. Na een paar ronde kwam er eindelijk wat gang in en kon Stan nog naar een 

mooie 12e plaats fietsen. 

Kim Bodemann stond met een duidelijk opdracht aan de start, hard starten en 

dan maar zien waar het schip strandt!  

“Ik ben super blij met mijn 5e plek”, aldus Kim. “De start ging super, waardoor 

ik als 3e het bos in ging. Daarna kwam ik al vrij snel rond de 4e en 5e te rijden. 

Door een snelle 3e ronde kon ik de rensters voor mij passeren en reed ik lang 

op plek 3. Maar helaas kon ik dit niet vasthouden en werd ik gepasseerd door 

Maaike de Heij. Samen met Linda ter Beek streed ik toen voor de 4e plaats. De 

sprint kon ik echter niet winnen, waardoor ik uiteindelijk 5e ben geworden." 

 

De wedstrijd van Remco Smits bracht niet wat hij er van verwacht had. Of het nu de warmte was of 
het snelle rondje, kon hij niet zeggen. Maar alle verwoede pogingen die hij deed om verder naar 
voren te komen mislukten. Met een 11e plaats was hij zeker niet tevreden. 

 



                                         

                      

Zondag 04 juni UCI marathon Jelenia Gora in Polen 

Samen met www.wielervoeding.nl en BYE 

Nutrition vertrok Remco Smits op 1 juni naar 

Polen. Dit om een poging te wagen om een 

plaats bij de eerste 20 te bemachtigen en zo 

kwalificatie voor het WK marathon te af te 

dwingen. Wielervoeding.nl en BYE waren hier 

om hun producten ook in Polen onder de 

aandacht te brengen, samen met de 

lancering van een Poolse vestiging. 

 

De wedstrijd kende een stormachtig vertrek, met veel internationale toppers wilde iedereen vooraan 

rijden. Remco kon zich goed handhaven en reed in een grote eerste groep van zo’n 30 renners door 

de eerste verzorgingspost. Door het hoge tempo was hier amper tijd om iets aan te pakken.  

Bij de eerste lange zware klim viel de groep uiteen en zat Remco in groep 2. Bij de 3e verzorgingspost 

na 45 kilometer zag het er grandioos uit. Remco reed hier op een 15e plek. Enkele kilometers later 

sloeg het noodlot echter toe. Tijdens een zware beklimming kreeg hij zweet in zijn ogen en toen hij 

probeerde om dit eruit te wrijven, wreef hij ook een van zijn lenzen weg. Ondanks verwoede 

pogingen dit malheur op te lossen was hij genoodzaakt hierdoor de strijd te staken. 

 

 



                                         

                      

Zondag 11 juni Wallonia Cup Baraque de Fraiture 

Stan van den Hanenberg stond als enige renner van het 

team aan het vertrek bij de laatste Wallonië-cup 

wedstrijd in Baraque de Fraiture. “Elke ronde had zo’n 

200 hoogtemeters en ik wist dat dit in mijn voordeel 

kon zijn”, blikt Stan tevreden terug. 

“Vorige week ben ik op trainingskamp geweest in 

Houffalize en daar bleek al dat het klimmen erg goed 

ging. Bij de start kon ik goed naar voren rijden en kwam 

al snel in de top 10. Bij de eerste doorkomst lag ik 5de 

en zonder verder ingehaald te worden wist ik dit tot het 

eind vast te houden”.  

 

Kortingscode  

via onze sponsor www.wielervoeding.nl is er een kortingscode die u als lezer van deze nieuwsbrief 

kunt gebruiken bij de aanschaf van uw sportvoeding. U ontvangt 5% korting bij het gebruik van de 

volgende code “OlympiaCicli” minimum aanschaf bedrag is € 50,-

.  

 

Komende wedstrijden 

Zondag 18 juni zijn we in Assen. http://www.baggelhuizerplasmtb.nl 

Zondag 25 juni zijn alle renners actief in Groesbeek. http://www.mtbgelderlandzuid.nl/festival/ 

30 juni, 1 en 2 Juli rijden we in Oostenrijk https://www.zillertal.at/bikechallenge.html  

 

 

http://www.wielervoeding.nl/
http://www.baggelhuizerplasmtb.nl/
http://www.mtbgelderlandzuid.nl/festival/
https://www.zillertal.at/bikechallenge.html
https://www.youtube.com/watch?v=TqQa2T7LRQI

