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Voorwoord / Foreword
Na drie jaar is de koers terug in Gilze. We zijn blij dat we weer ons vertrouwde wielerfeest kunnen organiseren.
Net als in voorgaande jaren, heeft de Midden-Brabant Poort Omloop een prominente plaats in het volle
programma van het Wielerweekend Gilze.
Graag bieden we aanstormend wielertalent de kans zich te meten in een sterk en internationaal deelnemersveld. Daarvoor hebben we dit jaar ook nog eens de grote ronde met ruim 20 km verlengd met uitdagende
klinkerstroken. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een boeiend wielerspektakel. Niet voor niets is de
Midden-Brabant Poort Omloop onderdeel van de Holland Cup competitie. We zijn benieuwd wie na deze vierde
wedstrijd de leiderstrui om zijn schouders krijgt.
Bas Cornelissen
Voorzitter Stichting Wielerweekend Gilze

After three years, the race is back in Gilze. We are happy to be able to organize our event again. As in previous
years, the Midden-Brabant Poort Omloop has a prominent place in the full program of the Gilze Cycling
Weekend.
Our challenge is to give upcoming cycling talent the opportunity to measure themselves in a strong and
international peloton. Therefore we have also extended the route by more than 20 km with challenging brick
strips. We are convinced that all ingredients are present for an exciting cycling spectacle. It is not without reason
that the Midden-Brabant Poort Omloop is part of the Holland Cup competition. We are curious who will wear
the leader’s jersey after this fourth stage.
.
Bas Cornelissen
Chairman Wielerweekend Gilze Foundation
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Race Information
Name

10th Midden-Brabant Poort Omloop

Organisation

Stichting Wielerweekend Gilze

Date

June 19, 2022

Category

UCI Europe Tour “Men Elite” 1.2

Distance

190 km

Race headquarters

Recreation centre ‘De Schakel’, Kerkstraat 104, 5126 GD Gilze
(open from 8:30)

Dressing room

‘De Schakel’, Kerkstraat 104, 5126 GD Gilze (open from 8:30)
Sportsaccomodation ‘Achter de Tuintjes’, Kapittelstraat 15, 5126 Gilze
(open from 9:30)

Registration

9:15 till 10:15 at the race headquarters

Issuance radio communications

10:00 near the race headquarters

Team managers’ meeting

10:30 at the race headquarters

Jury meeting

11:00 at the race headquarters

Police / medical team to be present

11:00 at the race headquarters

Safety meeting

11:30 at the race headquarters with race direction, police,
all drivers in the convoy and the civilian escort supervisor

Team presentation and singing in

11:30 on the podium by team at the Bisschop de Vetplein.
The order of the presentation will be distributed during the team
managers’ meeting.

Press meeting

11:45 at the race headquarters

Instruction traffic controllers

12:00 at the race headquarters

Instruction Motorcycle escort

12:00 at the race headquarters

Finish first criterium

12:30

Preparation caravan

12.45 after the finish of the Juniors race

Start

13:00 at the Bisschop de Vetplein

Finish

± 17:30 at the Bisschop de Vetplein

Honouring

As soon as possible after the finish (including honouring Holland Cup)

Anti-doping control

At the race headquarters

Intermediate sprint

Cobblestone Classification, every sprint there are 3, 2 and 1 points
to be earned; 6 sprints in total.

Other prizes

Besides the result of the day and the cobblestones ranking there is also
a prize for the most competitive rider.

Final jury meeting
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At the race headquarters

Daily programme
11:00 Start Juniors race
11:30 Signing attendance and presentation of all participating teams in the Midden-Brabant Poort Omloop
12:30 Finish Juniors race
12:45 Caravan preparation
13:00 Start Midden-Brabant Poort Omloop
13:15 Start Women race
14:45 Start Dikke Banden Race
15:30 Start Open Gils championship (local riders)
16:30 Finish Open Gils championship (local riders)
16:50 1st passing of finish Midden-Brabant Poort Omloop
17:30 Finish Midden-Brabant Poort Omloop
17.45 Ceremonie Protocolaire
17:45 Honouring

Participating teams
NED
TSJ
NED
AUS
NED
AUS
IRL
LUX
NED
BEL
AUS
GBR
BEL
DUI
DUI
NED
GBR
CAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ABLOC CYCLING TEAM
AC SPARTA PRAHA
ALLINQ CONTINENTAL CYCLING TEAM
ARA PRO RACING SUNSHINE COAST
BEAT CYCLING
BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING
EVOPRO RACING
LEOPARD PRO CYCLING
METEC - SOLARWATT P/B MANTEL
MINERVA CYCLING TEAM
NERO CONTINENTAL
SAINT PIRAN
TARTELETTO – ISOREX
TEAM DAUNER | AKKON
TEAM LOTTO - KERN HAUS
VOLKERWESSELS CYCLING TEAM
WIV SUNGOD
XSPEED UNITED CONTINENTAL

NED
NED

19.
20.

JEGG DJR ACADEMY
JOHN DEERE CYCLING TEAM - NWVG

NED
NED

21.
22.

MONDA VAKANTIEPARKEN - IJSSELSTREEK CYCLING TEAM
TEAMSENSA - KANJERS VOOR KANJERS CYCLING TEAM

NED
NED
NED

23.
24.
25.

TWC DE KEMPEN
WILLEBRORD WIL VOORUIT
WV WEST FRISIA
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Hospitals in the area:
ETZ ziekenhuis

Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg

tel:+31 (0)13 2210000

Amphia ziekenhuis

Molengracht 21, 4818 CK Breda

tel:+31 (0)76 5955000
tel: +32- 14406011

AZ Turnhout

Vision neutral cars
De neutrale wagens worden verzorgd door Vision neutrale wagens /
The neutral cars are provided by Vision Neutral cars
Coördinator Mel Avonds GSM: +32(0)495/36.94.97

Ploegenpresentatie MBPO
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Wedstrijdreglement / Race regulations
Artikel 1 / Article 1
De 10e Midden-Brabant Poort Omloop hierna te noemen “de wedstrijd” wordt georganiseerd
door Stichting Wielerweekend Gilze, hierna te noemen “de organisatie”.
De wedstrijd bedraagt 190 km en wordt verreden volgens de reglementen van de UCI.
The 10th Midden-Brabant Poort Omloop will be organised by Stichting Wielerweekend Gilze,
hereinafter the organisation. The race will take place over a distance of 190 kilometres and will be held in
accordance with the UCI regulations.
Artikel 2 / Article 2
De wedstrijd zal op zondag 19 juni 2022 verreden worden binnen de categorie Elite Mannen.
De wedstrijd behoort tot de UCI Europe Tour “Men Elite” klasse 1.2. Deze punten worden verrekend in het UCI
Europe Tour en UCI World-Ranking Hommes Elite klassement (40-30-25-20-15-10-5-3-3-3).
The race will be ridden on Sunday June 19, 2022 in the Elite Men category.
The race is part of the UCI Europe Tour “Men Elite” Class 1.2. Points will be awarded according to the UCI Elite
Men’s classification UCI Europe Tour and UCI World-Ranking Hommes (40-30-25-20-15-10-5-3-3-3).
Artikel 3 / Article 3
De wedstrijd is onderdeel van de Holland Cup. De puntenverdeling van de Holland Cup is van toepassing:
nr. 1 		
100 punten 						
nr. 10 		
28 punten			
nr. 2 		80 punten						nr. 11
26 punten
nr. 3 		70 punten						nr. 12
24 punten
nr. 4 		
60 punten 						
nr. 13
22 punten
nr. 5 		
50 punten 						
nr. 14
20 punten
nr. 6 		
40 punten 						
nr. 15
18 punten
nr. 7 		
36 punten 						
nr. 16
16 punten
nr. 8 		32 punten						nr. 17
14 punten
nr. 9 		30 punten						
Vanaf de nummer 18 (13 punten) krijgt iedere volgende renner 1 punt minder tot 1 punt voor de nummer 30.

The race is part of the Holland Cup. The points distribution of the Holland Cup applies:
nr. 1 		
100 points 						
nr. 10
28 points
nr. 2 		
80 points 						
nr. 11
26 points
nr. 3 		
70 points 						
nr. 12
24 points
nr. 4 		
60 points 						
nr. 13
22 points
nr. 5 		
50 points 						
nr. 14
20 points
nr. 6 		
40 points 						
nr. 15
18 points
nr. 7 		
36 points 						
nr. 16
16 points
nr. 8 		32 points						nr. 17
14 points
From the number 18 (13 points) every next rider becomes 1 point less til 1 point for the number 30
Artikel 4 / Article 4
Volgens artikel 2.1.005 van het UCI- reglement zijn naast UCI Professional
Continental Teams (van het land en maximaal 2 buitenlandse teams) ook UCI
Continental, Nationale teams en clubploegen startgerechtigd. Volgens artikel 2.2.003 bis
van het UCI-reglement mogen per ploeg maximaal 7 en minimaal 5 renners deelnemen aan de wedstrijd.
According to article 2.1.005 of the UCI regulations, UCI Professional
Continental Teams (from the country and maximum 2 foreign teams), UCI Continental, National
Teams and Club teams are allowed to compete. According to article 2.2.003 bis of
the UCI rules each team may register a maximum of 7 riders per team and at least
5 cyclists in the event
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Artikel 5 / Article 5
De permanence is op zondag 19 juni 2022 geopend van 8.30 tot 18.30 in de Schakel,
Kerkstraat 104, 5126 GD in Gilze. De inschrijving is van 9.15 tot 10.15.
De ploegleidersvergadering, georganiseerd in overeenkomt met artikel 1.2.087 van het reglement van de UCI,
zal bij aanwezigheid van de wedstrijdcommissarissen plaatsvinden op zondag 19 juni 2022 om 10.30 uur
in de permanence.
De juryvergadering vindt om 11.00 plaats in de permanence. De permanence is voor aanvang van de wedstrijd
bereikbaar op het telefoonnummer: +31 (0)6-57 689 007.
The race headquarters are open on Sunday, June 19, 2022 from 8.30 am to 18.30 pm in recreation centre
De Schakel, Kerkstraat 104, 5126 GD in Gilze. The registration is from 9.15 till 10.15
The team managers meeting, organized in accordance with article 1.2.087 of the UCI regulations, will be held in
the presence of the commisaires. It will take place on Sunday, June 19, 2022, at 10.30 at the headquarters.
The commissaire meeting will take place at 11.00 am at the headquarters. The race headquarters are, before the
race, reachable by the phone number: +31(0)6-57 689 007.
Artikel 6 / Article 6
De informatie over de wedstrijd zal te beluisteren zijn via Tour Radio op 155.9375 MHZ.
The information about the competition is being broadcast on Tour Radio on 155.9375 MHZ
Artikel 7 / Article 7
De neutrale materiaalondersteuning wordt verzorgd door NHT- Vision met 2 neutrale materiaal wagens
& 1 motor.
The neutral service is provided by NHT-Vision and will consist of 2 cars and 1 motorbike.
Artikel 8 / Article 8
Het straffenbarema van de UCI is van toepassing tijdens deze wedstrijd.
Only the UCI scale of penalties will be applied.
Artikel 9 / Article 9
Iedere wielrenner die een tijdsoverschrijding heeft van meer dan 8% van de door de winnaar gereden
tijd zal niet worden opgenomen in de uitslag. Met uitzondering van vertragingen die te wijten zijn aan bijzondere omstandigheden die door de wedstrijdcommissarissen in overleg met de organisatie zijn goedgekeurd
(artikel 2.2.039)
Riders who exceed the time of the winner by more than 8% will be taken out of the result. Under special
circumstances this regulation may be altered by the race organisers and in consultation /
approval with the officials.
Artikel 10 / Article 10
Het totale prijzengeld van de Midden-Brabant Poort Omloop bedraagt € 6.050,Total prize money of the Midden-Brabant Poort Omloop is € 6.050,1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
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€ 2425,-		
€ 1210,-		
€ 610,-		
€ 305,-		
€ 240,-		
€ 180,-		
€ 180,-		
€ 120,-		
€ 120,-		
€ 60,-		

11: €
12: €
13: €
14: €
15: €
16: €
17: €
18: €
19: €
20: €

60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,-

Artikel 11 / Article 11
Bij passage van iedere kasseistrook, te weten Oude Rielseweg en Zandeind, zijn er 3, 2 en 1 punt voor de eerste
drie renners. Hier wordt een klassement van gemaakt. Indien er een gelijk aantal punten is, is de plaatsing in de
einduitslag bepalend. De winnaar van dit eindklassement moet zich na afloop voor de huldiging melden wanneer hij ook de wedstrijd reglementair beëindigd. Deze prijs wordt aangeboden door
Van Kemenade Bestratingen.
Upon passage of every cobble section, which are the Oude Rielseweg and Zandeind, there are 3, 2 and 1 points
for the first three riders. A ranking will be made with these point. If the same number of points are held by multiple riders, the standing in the general ranking will be decisive. The winner of this final ranking must report at
the end of the ceremony when he completes the race. This prize is offered by Van Kemenade Bestratingen.
Artikel 12 / Article 12
Ook zal er een prijs voor de strijdlustigste renner ter beschikking gesteld worden door de organisatie namens
‘Graaumans Aannemingsbedrijf’. Deze zal door de organisatie worden bepaald. De winnaar moet zich na afloop
voor de huldiging melden.
A prize for the most competitive rider will also be made available by the organization on behalf of ‘Graaumans
Aannemingsbedrijf’.
This will be determined by the organization. The winner must report at the end of the ceremony
Artikel 13 / Article 13
Volgens artikel 1.2.113 van het reglement van de UCI dienen de volgende renners zich te melden bij de huldiging: Nummer 1 t/m 3 van de wedstrijduitslag. De wielrenners dienen zich maximaal 10 minuten na aankomst te
melden bij het huldigingspodium. Ook worden de winnaar van het kasseienklassement en de
strijdlustigste renner verwacht bij de huldiging evenals de leider van de Holland Cup mits aanwezig.
According to article 1.2.113 of the UCI regulations, the following riders must report to the ceremony:
Riders finishing 1st, 2nd and 3rd. The cyclists are required to attend the ceremonie protocolair 10 minutes after
their arrival at the finish of the race. The winner of the cobblestone classification and the most combative rider
will both be asked to attend the ceremony as well. That also applies to the leader of the Holland Cup when he is
present.
Artikel 14 / Article 14
De deelnemers stellen zich op bij de startboog, welke is geplaatst ter hoogte van de jurybus op het Bisschop de
Vetplein, op aanwijzingen van de microfonist. Het tekenen van de presentielijst voor de start is verplicht.
Dit zal gebeuren tijdens de ploegenpresentatie, vanaf 11.30 uur, op het podium nabij de start / finish.
Ook dit geschiedt allemaal op aanwijzingen van de microfonist / jury. De volgorde wordt tijdens de
ploegleidersvergadering uitgedeeld.
The participants introduce themselves at the starting arc, which is placed at in front of the jury bus at the Bisschop de Vetplein on the instructions of the announcer. Signing the attendance is mandatory before the start.
This will happen during the team presentation at 11.30, on the podium near the start / finish line.
This too will all be done on the instructions of the announcer / jury. The order will be distributed during the
team managers’ meeting.
Artikel 15 / Article 15
De antidopingcontrole zal worden gehouden in een daarvoor ingerichte ruimte in de permanence;
Kerkstraat 104, 5126 GD in Gilze.
De anti-dopingreglementen van de UCI en Nederlandse dopingautoriteit zijn hierbij van toepassing.
The anti-doping controls will be held in a suitably designed space in the race headquarters;
Kerkstraat 104, 5126 GD in Gilze.
The anti-doping rules of the UCI and the Dutch doping authority are applicable.
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Artikel 16 / Article 16
De geneutraliseerde start zal plaats vinden om precies 13:00. De deelnemers zijn verplicht 15 minuten
voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en
reglementair aangebrachte rugnummers en kaderplaatjes.
De werkelijke start (0) zal plaats vinden op de Chaamseweg.
The neutralized start will take place at 13:00 sharp. Participants are required to be present 15 minutes
before the start, with the numbers and frame plates, issued by the organization, clearly visible and applied
according to the regulations. The actual start (0) will take place on the Chaamseweg.
Artikel 17 / Article 17
De bevoorrading zal zijn op de Schellestraat in Alphen na 39 km, 96 km & 153 km alsook op de Bolberg in Gilze
na 55 km & 112 km. Bevoorrading vanuit de volgersauto is pas toegestaan na 30 km van de start. Deze punten
zullen duidelijk op de route aangegeven worden. Daarnaast zal er een ‘greenzone’ gecreëerd worden bij de bevoorrading om de natuur zo min als mogelijk te schaden. Het is voor alle volgers verboden om afval op of langs
het parcours te verspreiden. Ook zal er in de lokale rondes een ‘greenzone’ ingericht worden.
The feeding zone will be at the Schellestraat in Alphen after 39 km, 96 km and 153 km, and at the Bolberg in
Gilze after 55 and 112 km. Supplying from a following car is only permitted after 30 km from the start. These
points will be clearly indicated on the route. In addition, a “green zone” will be created in the supply to minimize
nature as much as possible. It is forbidden for all followers to distribute waste on or along the route.
A ‘green zone’ will also be arranged in the local rounds.
Artikel 18 / Article 18
De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van de Stichting Sportdokters.nl
De ziekenhuizen en telefoonnummers in de omgeving staan vermeld in deze technische gids op bladzijde 3.
Medical care during the race is in the hands of the foundation Sportdokters.nl.
Hospitals in the area, together with their phone numbers are to be found in this technical guide on page 3.
Artikel 19 / Article 19
De finish vindt plaats omstreeks 17.20 uur op het Bisschop de Vetplein in Gilze. De volgers van de ploegen worden op ongeveer 400m voor de finish links afgeleid. Dit is de Van Heinsbergstraat.
Vanuit daar staat de weg naar de kleedkamers aangegeven.
The finish will take place around 17:20 at the Bisschop de Vetplein in Gilze. The followers of the teams
will be diverted to the left 400 m before the finish. This is the ‘Van Heinsbergstraat. From there, the way to the
dressing rooms will be indicated.
Artikel 20 / Article 20
De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden,
zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.
The organization bears no responsibility for accidents or injuries to third parties before,
during and after the race.
Artikel 21 / Article 21
Bij het niet nakomen van dit reglement kunnen er sancties getroffen worden betreffende de deelnemer en/
of begeleider. De straffen welke gelden vanuit de UCI zijn van toepassing.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen, met betrekking tot wedstrijd technische
aangelegenheden, de wedstrijdcommissarissen en met betrekking tot organisatorische aangelegenheden
de organisatie.
Upon breach of these regulations penalties may be dealt to the participant and / or supervisor.
The applying penalties from the UCI shall be applied.
In cases where these regulations do not decide, regarding the racing matters, the race commissaries will
verdict. In cases regarding organizational matters the organization will verdict.
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Panel of Commissaires
President:

Dhr. E. Cruijssen

Race Commissary 1:

Dhr. J. Ermens

Race Commissary 2:

Mw. C. Vergouwen

Race Commissary 3:

Dhr. M. Craninckx

Finish Judge:

Mw. K. Pieters

Broom wagon commissary:

Dhr. J. Franken

Radio Tour:

Mw. S. Manders

Speaker:

Dhr. L van de Klundert

Videofinish/ Timekeeper:

Dhr. H. Pieters

Computer processing & results:

Dhr. S. Westdorp

Motor jury

Dhr. E. Bos

Motorordonnance:

Dhr. E. Hofman

Motor driver ordonnance:

Dhr. F. van Loon

Radio Communication:

Dhr. E. Hofman
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Management & Technical Team
Chairman
Bas Cornelissen
Lange Wagenstraat 47
5126 BB Gilze
organisatie@wielerweekendgilze.nl
Treasurer
Frank Sarton
van Heinsbergstraat 34
5126 HN Gilze
Secretary
Mark van Zanten
Wildschut 17
5126 WK Gilze
marc.vanzanten@killgerm.com
Sponsorship
Geert-Jan Willemse
Versterstraat 27
5126 BT Gilze
sponsoring@wielerweekendgilze.nl

Race Direction & Race Secretariat
Monique Laurijssen
Aalstraat 4
5126 CP Gilze
+31 (0)657689007
mbpo@wielerweekendgilze.nl
moniquelaurijssen85@gmail.com
Safety Management:
Course
Erik Hoevenaars
Driehoek 16
5126 NX Gilze
+31 (0)655897311
Vrijwilligers@wielerweekendgilze.nl
Event
Geert-Jan Willemse
Versterstraat 27
5126 BT Gilze
+31 (0)619406733
sponsoring@wielerweekendgilze.nl

General telephone number organisation:
+31 (0)657689007
www.wielerweekendgilze.nl
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Directions race headquarters
To ‘De Schakel’ Kerkstaat 104 Gilze
Coming from Breda you take the exit Gilze
nr. 12 at the E312 / A58.
At the bottom of the exit, you turn right.
Coming from Eindhoven you take the
exit Gilze nr. 12 at the E312 / A58.
At the bottom of the exit, you turn left.
At the intersection you turn right,
following the sign Gilze.
At the roundabout you go left,
onto the Aalstraat.
Then you take the 3th street to your left,
the Alphenseweg.
After turning right into the Kerkstraat,
just before the church,
you will find ‘De Schakel’ at your right

Directions dressing rooms
To sports hall ‘Achter de Tuintjes’
Kapittelstraat 15 Gilze
Coming from Breda you take the exit Gilze
nr. 12 at the E312 / A58.
At the bottom of the exit, you turn right.
Coming from Eindhoven you take the
exit Gilze nr. 12 at the E312 / A58.
At the bottom of the exit, you turn left.
At the intersection you turn right,
following the sign Gilze.
At the roundabout you go straight,
onto the ‘Lange Wagenstraat’.
After the first major intersection
the road will be named ‘Korte
Wagenstraat’, while after the second
‘Kapittelstraat’.
Keep going straight until you will find
the sports hall with adjacent parking lot
to your left.
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Kwaliteit
is ons
hoofddoel

Eltra Engineering BV T: +31 013 530 92 00 www.eltra.nl
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Parcours / Track Midden-Brabant Poort Omloop
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Zondag 19 juni

Midden-Brabant Poort Omloop
versie 1.0 2022
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Route / Tijdschema
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Bent u op zoek naar
bestrating voor uw terras,
oprit of bedrijfsterrein?

Ekkersrijt 1509
5692 AN Son
0499 - 37 15 45

Maximaal tuinplezier
met de juiste bestrating
Bij Van Kemenade kiest u uit een
compleet assortiment uw kwaliteitsbestrating waarvan u gegarandeerd
jarenlang gaat genieten.
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Gilzeweg 36
4859 AB Bavel
0161 - 43 39 59
www.vankemenadebest.nl

Deviation following car

3 x local round of 7,4 km

Final 3 km
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Trotse sponsor
van de

ploegentijdrit
Gilze
www.teleidea.com

Deskundig.
Daadkrachtig.
Doeltreffend.
Zonder gedoe.
Vermetten is trotse koerssponsor van het Open Gils kampioenschap!
Leer ons kennen op www.vermetten.nl
Vermetten Gilze
Bisschop de Vetplein 10a, 5126 CA Gilze
t +31 (0)161 - 45 60 56
volg ons op:
22

WWW.WIELERWEEKENDGILZE.NL

Kalender en uitslagen Holland Cup 2022
5 maart
13 maart
16 april
7 mei
19 juni
28 augustus

Ster van Zwolle			
Dorpenomloop Rucphen		
Arno Wallaard Memorial		
Ronde van Overijssel		
Midden-Brabant Poort Omloop
Ronde van de Achterhoek

Afgelast
Winnaar: Maikel Zijlaard
Winnaar: Elmar Reinders
Winnaar: Coen Vermeltvoort

Klassement Holland Cup na de Ronde van Overijssel
1.
2.
3.

Maikel Zijlaard - VolkerWessels Cycling Team			
Coen Vermeltvoort – VolkerWessels Cycling Team		
Elmar Reinders – Riwal Cycling Team				

180 punten
100 punten
100 punten

Uitslagen Midden-Brabant Poort Omloop
1e
2e
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Erik-Jan Kooijman
(Team Rojo)
Erik-Jan Kooijman
(WC De Waardrenner)
Sander Oostlander
(GRC Jan van Arckel)
Tom Vermeer
(Cycling Team Jo Piels)
Twan Brusselman
(Cycling Team Jo Piels)
Rens te Stroet
(Cycling Team Jo Piels)
Jaap Kooijman
(De Jonge Renner) (NED)
Julius van den Berg
(SEG Racing Academy) (NED)
Arvid de Kleijn
(Metec) (NED)

3e

Harm Bronkhorst

Peter Woestenberg

Jorn Knops

Thijs van Beusichem

Nils van Kooij

Timo Roosen

Rens te Stroet

Marco Brus

Patrick van der Duin

Bram de Kort

Luuc Bugter

Mitchell Mulhem

Rory Townsend
(GBR)
Harry Tanfield
(GBR)
Alexander Krieger
(DUI)

Alexander Krieger
(DUI)
Rick van Breda
(NED)
Youri Havik
(NED)

Eindsprint MBPO 2019
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HEERKENS VAN BAVEL
EEN SOLIDE
BOUWPARTNER

Ontwerpen, ontwikkelen, bouwen,
beheren en onderhouden. Stevige
projectteams die goed op elkaar zijn
ingespeeld. En een schat aan ervaring
met projecten in uiteenlopende sectoren:
van nieuwbouw tot renovatie, van service
tot groot onderhoud.

www.hvbbouw.nl

Heerkens van Bavel Bouw BV maakt deel uit van de Berghege Heerkens bouwgroep
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