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In de vorige editie van Eindhoven Business presenteerden wij aan u Bjorn van de Langenberg,  

initiatiefnemer en organisator van Eindhovens eerste wielerfestival. De eigenaar van Super Sport 

Events vertelde in het betreffende artikel over zijn idee en motivatie. Het wielerfestival combineert 

sport, vitaliteit, innovatie en techniek onder de naam High Tech Crit Festival. We staan in dit  

interview stil bij de stand van zaken, en hoe u een bijdrage kunt leveren aan dit unieke event!

WIELERFESTIVAL MAAKT
INDRUK BIJ BEDRIJVEN

Bjorn: ‘In december ben ik een paar dagen naar Frankrijk geweest. 
Hier heb ik samen met mijn opdrachtgevers op de HTC, Roel Voorwald 
en Laurens van Oosterwijk van Corporate Vitality, onder andere overleg 
gehad over het wielerfestival. We hebben samen de knoop door
gehakt en besloten om het wielerfestival door te laten gaan op 23 en 
24 juni 2018. Momenteel zijn we druk bezig met het ontwerpen van 
een huisstijl en het bouwen van de website. Ook zijn we inmiddels 
ontdekt door de diverse media en lopen er allerlei gesprekken met 
grote bedrijven die willen sponsoren. Overigens ook met bedrijven 
die met een team van zakenrelaties en/of werknemers deel willen  
nemen aan de activiteiten. Naast het thema innovatie hebben we  
namelijk een tweede belangrijke pijler en dat is vitaliteit!’

Fitte werknemers kiezen vitale omgeving en werkgevers
‘We willen zoveel mogelijk bedrijventeams aan de start hebben en 
bieden daar ook allerlei leuke programma’s voor aan. Werknemers 
kunnen bijvoorbeeld via Corporate Vitality een healthcheck of  
inspanningstest doen om hun gezondheid en uithoudingsvermogen 

in kaart te brengen. Met die gegevens kunnen we werknemers advi
seren en begeleiden naar een gezondere levensstijl en trainingen 
aanbieden, evenals training om ze klaar te stomen voor een van  
de vele toertochten tijdens het wielerfestival. Werknemers die pas 
geleden zijn begonnen met fietsen of die echt nog vanaf nul moeten 
starten gaan we ook helpen. Komend voorjaar gaan we een “Start to 
Bike” programma aanbieden op de HTCE om werknemers klaar te 
stomen voor het wielerfestival. Het wielerfestival en de healthchecks  
kunnen een pilot zijn voor bedrijven om te kijken of ze een duurzaam 
inzetbaarheidsprogramma en/of gezondheidstesten willen door
voeren binnen hun bedrijf. Corporate Vitality heeft een aantal jaar 
geleden bijvoorbeeld een team fietsers van ASML gekeurd die voor 
Alpe d’HuZes gingen fietsen.

Deze keuringen hebben ertoe geleid dat ASML inmiddels al 4 jaar het 
personeel laat keuren om zo de vitaliteit van hun medewerkers te 
monitoren. Nu kunnen ze gericht aandacht geven als blijkt dat ergens 
de risicofactoren van verzuim stijgen.’

Kinderen
‘Het stuk rondom vitaliteit gaan we ook uitrollen op de basisscholen.
TML Dommelstreek en TWC De Kempen, twee wielerverenigingen uit 
de omgeving Eindhoven, gaan komend voorjaar fietsclinics organiseren 
voor kinderen uit Eindhoven. We willen kinderen enthousiasmeren 
om vaker te fietsen en bewegen, en ze klaarstomen voor de “Dikke 
Bandenrace” tijdens het wielerfestival, ons fietswedstrijdje voor  
kinderen.’
  
Innovatief
De agenda van Bjorn is voorlopig flink gevuld met interessante  
gesprekken geeft hij aan: ‘De komende tijd zijn we met allerlei  
partijen in gesprek om gave innovatieve onderdelen te koppelen aan 
het wielerfestival. Stichting Sport & Technology in SX gaat hier ook 
ondersteuning bij bieden. Bedrijventeams mogen bijvoorbeeld ook 
meedoen aan de Team Time Trail. Een tijdrit voor teams van 6 personen.  
In aanloop naar deze wedstrijd mogen ingeschreven teams een  
ultramoderne windtunneltest gaan doen bij de TU Eindhoven. Op 14 
december werd daar een nieuwe windtunnel geopend waar je met 
een compleet team in kunt testen.’

Sponsoren en investeerders
Er zijn inmiddels veel bedrijven en ondernemers die het evenement 
een warm hart toedragen en op diverse manieren een bijdrage  
leveren. PIONmedia/POWER heeft zich bijvoorbeeld aangeboden als 
mediapartner. Shimano heeft ook alle beschikbare hulp aangeboden. 

Bram Tankink en Puck Moonen zijn ambassadeurs. Het wielerfestival 
wordt onvergetelijk en kan nog veel mensen en middelen gebruiken 
vertelt Bjorn: ‘Er zijn nog genoeg zaken die we kunnen gebruiken om 
het indrukwekkender te maken. Denk aan sponsoring middels een  
financiële bijdrage om het inschrijfgeld vriendelijk te houden, maar 
we zoeken ook praktische middelen als dranghekken, toiletwagens, 
stroomvoorzieningen, beeld en geluid en niet onbelangrijk: vrij
willigers. Dus als er ondernemers of verenigingen zijn die hét  
Eindhovens wielerfestival mede mogelijk willen maken dan vernemen 
we dat graag!’

In de volgende editie van Eindhoven Business meer over het wieler
festijn. Wilt u meer informatie, of bent u geïnteresseerd om een 
bijdrage te leveren zoals hierboven beschreven? Neem contact 
op via bjorn@supersportevents.nl of info@pionmedia.nl
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