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Wielrennen is bij uitstek een sport die 
individuele prestaties optimaal combi-
neert met de kracht van teams. Een echt 
fi etstalent kan namelijk alleen slagen als 
het team eromheen optimaal presteert, 
net als op kantoor, in de fabriek of in de 
horeca. Goed leiderschap, individuele 
talenten en het functioneren als een team 
zijn écht de sleutel naar succes. Cycle for 
Hope voegt hier nog een extra dimensie 
aan toe: het confronteren van jezelf om 
een ander te helpen! 

Na maanden van voorbereiden met je team ga 
je de uitdaging aan. In etappes van 100 kilometer 
ga je met je team in 48 uur maar liefst 1200 km 
fi etsen. Tijdens deze route ga je langs en over alle 
fi etsuitdagingen die ons land te bieden heeft. 
Je beklimt de Cauberg, trotseert de wind op de 
Zeelandbrug en laat je niet afschrikken voor het 
fi etsen in het donker. Hier word je individueel 
sterker van, maar je doet het samen. Samen 
ga je hier sterker uitkomen en samen maak je 
herinneringen die je niet snel vergeet. 
Durf jij het aan?

Waarom wielrennen bij kan dragen aan een 
sterker team? Dat begint al in de voorbereiding. 
Uit de ervaringen die we afgelopen jaren hebben 
gehoord van deelnemende bedrijven hebben we 
er een aantal uitgelicht. 

1 -  TRAINING VORMT 
DE BASIS!

In het bedrijfsleven vormt de basis het 
doorkrijgen van de processen, het herkennen 
van de zwakke punten, het verbeteren van de 
processen en hier uiteindelijk de vruchten van 
plukken. In de sport is dit niet anders. Sterker 
nog: het team is zo sterk als de zwakste schakel. 
Samen word je beter en motiveer je elkaar. Hier 
pluk je op ieder gebied de vruchten van. 

2 -  IN TEAMS HEB JE 
IEDEREEN NODIG!

Een ploegentijdrit: de laatste renner die 
binnenkomt bepaalt het resultaat wat het gehele 
team behaald. Voor ieder team is het funest 
wanneer er een onderdeel van het team wegvalt. 
De rest moet namelijk harder werken om alsnog 
het resultaat te behalen. Als ondernemer, de 
teamleider, is het cruciaal om je team bij elkaar 
te houden. Je hebt iedereen in het team nodig, 
iedere rol is van belang. Dat zie je tijdens Rondje 
Nederland écht terug. Van de begeleiders tot de 
wielrenners: iedereen zorgt ervoor dat de ander 
optimaal kan presteren.

3 -  SOMS MOET DE 
LEIDER HET TEAM 
VOLGEN!

Een grote meerdaagse wielertocht, zoals Rondje 
Nederland is, is een uitputtingsslag. Zelfs 
geweldige kopmannen kunnen onmogelijk 
altijd vooroprijden. In een wielerploeg heb 
je specialistische renners die in bepaalde 
omstandigheden (bijvoorbeeld bij harde wind of 
in de bergen) het kopwerk kunnen doen. Deze 
specialisten zijn als geen ander leidend in hun 
eigen niche. Je kunt als ondernemer niet overal 
de beste in zijn. Je leert iedereen te waarderen en 
de kennis van iedereen optimaal te benutten. 
Het resultaat? Kwaliteit en groei! 
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3-6 renners,
2-4 begeleiders,
Etappe’s van ± 100km

Na etappe met 
camper/auto naar
volgende startpunt 
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4 -  ER IS ALTIJD TIJD 
VOOR HERSTEL!

Joop Zoetemelk zei het vroeger al: ‘Parijs is nog 
ver’. De Tour win je niet in één dag. De Tour win 
je in bed. Wanneer je met jouw team werkt 
aan een groot project, is er vaak genoeg tijd 
om een eventuele fout te herstellen. Ook in het 
wielrennen komt het geregeld voor dat iemand 
een slecht moment heeft. Dat kan gebeuren. 
Gelukkig komen er vrijwel altijd nog kansen om 
de fout te herstellen. Herstellen: dat ga je tijdens 
Rondje Nederland nodig hebben. Je ziet waar 
iemands grenzen liggen, waardoor je met elkaar 
grenzen kunt verleggen en sterker kunt worden.

5 -  DEEL JE SUCCES!
In professionele wielerploegen werkt het hele 
team mee aan het succes van de kopman. De 
opbrengst wordt ook keurig verdeeld over de 
teamleden. Bij het winnen van een grote ronde 
krijgen alle leden bijvoorbeeld een forse bonus. 
Dit zorgt er onder andere voor dat alle teamleden 
hetzelfde doel voor ogen hebben en zich blijven 
inzetten voor de kopman. Het laat zien dat 
een gezamenlijk doel belangrijk is en dat een 
gezamenlijke beloning hierbij hoort. Met het geld 
dat door jullie opgehaald wordt voor het werk van 
De Hoop worden mensenlevens gered. Dit doen 
we samen, met z’n allen. 

CONFRONTEER  
JEZELF, HELP 
EEN ANDER
Zie jij dit helemaal zitten en wil je als team 
deelnemen aan Rondje Nederland? Laat 
het ons dan weten. We komen graag eens 
langs om uitleg te geven. Overtuigen doen 
we niet, want wanneer je ziet wat Rondje 
Nederland voor een individu en voor het 
team kan doen, dan weet je het: hier moet  
ik aan deelnemen! 

SCHRIJF JE IN OP
WWW.CYCLEFORHOPE.NL



JE ZULT PIET NOOIT MEER VERGETEN
Het is zaterdagmorgen, nog maar zeven uur. De wekker gaat af. Snel spring je uit je bed en kleed je je 
aan. Na een snel ontbijt prop je wat bananen in je zak en trek je je fiets uit de schuur. Op naar de kerk, 
waar je fietsvrienden al staan te wachten. De eerste grappen worden gemaakt. Welk rondje wordt het dit 
keer? Als de beslissing nog maar nauwelijks is gevallen, fietsen de eersten al weg. Snel spurt je achter ze 
aan. Onderweg wordt er gelachen, er worden wedstrijdjes gedaan en goede gesprekken gevoerd. Na 70 
km zwaai je af bij de kerk. Thuisgekomen spring je onder de douche. Hè, heerlijk zo’n zaterdagmorgen.

Donderdag 25 juni. Na maanden van voorbereiden en trainen verzamel je je met je fietsvrienden op het 
dorpsplein van De Hoop. Na wat foto’s en het startsignaal spurten jullie er vandoor. Er wordt gelachen, 
de benen zijn goed. Je rijdt zonder moeite grote stukken op kop. Na 100 km staan er vier andere 
vrienden klaar om het stokje over te nemen. Je springt onder de douche en krijgt een lekkere maaltijd 
voorgeschoteld. Wat een feestje is dit. En straks mag je weer. 

De volgende etappe. De benen zijn wat stijf maar ach, dat fiets je er wel uit. Langzaam wordt het donker 
en koud. Ook je vrienden zijn nu stiller. Het kopwerk laat je even aan een ander over. Als het begint te 
regenen, vraag je je af waarom je dit ook alweer doet. Je denkt aan je vrouw en kinderen die lekker warm 
in bed liggen. Na 100 km kom je moe en koud aan bij het wisselpunt. De high-fives zijn iets minder 
uitbundig. Bij de douche moet je wachten. Je hebt het koud en wil snel naar bed. 

Dan komt Piet aangelopen. Een joviale kerel met een net iets te luide stem. Ongevraagd begint hij 
te vertellen. Over de tijden dat hij het zo koud had omdat hij op straat beland was. Na een mislukte 
zakelijke transactie was hij alles kwijtgeraakt. Zijn gezin, zijn huis, zijn auto, zijn golfvrienden. Hij leefde 
op straat, eenzaam en alleen. Op een dag kwam hij in het inloophuis van De Hoop. Daar kreeg hij te eten 
en een douche. Piet vertelt hoe lieve medewerkers hem op weg hielpen naar een nieuw leven. Nu woont 
Piet in een Huis van Hoop. Uit dankbaarheid voor de hulp die hij gekregen heeft helpt hij bij Cycle for 
Hope.

Stil heb je Piet aangehoord. Vorige week nog heb je op aanraden van je compagnon een deal die te mooi 
leek om waar te zijn afgeslagen. Wat had er kunnen gebeuren als hij even niet had opgelet. Onder de 
douche denk je aan je warme huis en je vrouw en kinderen. Je dacht dat je dit avontuur was aangegaan 
uit bravoure, maar nu weet je het: je doet het voor Piet. Omdat iedereen in zo’n situatie kan komen en 
dan hulp verdient.

Je bent moe, maar het lukt je niet om te slapen. Al snel moeten jullie weer de pedalen op. De zon 
straalt hoog aan de hemel. De kou is weg en de omgeving is prachtig. Je geniet. Wat een fietsweer. De 
bravoure is terug. Maar dan komt de Cauberg in zicht. De groep wordt iets stiller. Kreunend en krakend 
klimmen ze naar boven. Je roept: ‘Kom op, jongens: we doen het voor Piet.’
Na nog een etappe komen jullie moe maar voldaan aan in Dordrecht. Met een grote grijns staat Piet bij 
de finish op je te wachten. Hij hangt je een medaille om. Je geeft hem een dikke hug. Eén ding weet je 
zeker: je zult Piet nooit meer vergeten. Wat een avontuur was dit.
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