
    

  

  

  

SNIPER CYCLING RIJDT KOMEND WEGSEIZOEN ALS ROOMPOT – CRELAN  

De Pro-Continentale wegploeg van Sniper Cycling zal volgend seizoen in het profpeloton te zien zijn 
als Roompot – Crelan. Onze organisatie kwam daarover tot een akkoord met het huidige team achter 
Roompot – Nederlandse Loterij, waar die laatste stopt als sponsor. Een gedeelde visie om een sterk 
ambitieus Belgisch-Nederlands project uit te bouwen ligt aan de basis van de samenwerking. Crelan – 
Charles blijft de naam van het veldritteam.  De gemeenschappelijke ambitie van dit project is om een 
sterk Belgisch-Nederlands team te creëren en uit te bouwen, met een Belgisch-Nederlandse 
omkadering en zowel Belgische als Nederlandse renners en stafleden. Het team zal worden 
geregistreerd onder de Belgische licentie van Sniper Cycling, maar zal wel rijden onder Nederlandse 
vlag. Nederland is immers de thuisbasis van de nieuwe hoofdsponsor Roompot Vakanties. Die keuze 
geeft overigens de gelijke verhoudingen weer tussen de Belgische en Nederlandse achtergrond van 
dit unieke BeNe-wielerproject. Uniek project De voorbije week werd er intensief overleg gepleegd 
om te bekijken of een samenwerking mogelijk was. Een gelijklopende toekomstvisie en 
gemeenschappelijke ambities vormden al gauw een sterke basis voor dit unieke project. Uniek omdat 
we nog steeds het eerste en enige team zijn dat een weg- én veldploeg huisvest op Pro-Continentaal 
niveau, respectievelijk Roompot – Crelan en Crelan – Charles. Uniek nu ook als Belgisch-Nederlandse 
formatie. Het management van Sniper Cycling, Nick Nuyens en Chris Compagnie, zal worden 
aangevuld met Michael Zijlaard, de huidige algemeen manager van Roompot – Nederlandse Loterij. 
Zij zullen samen de dagelijkse leiding van het team in handen nemen. De sportieve leiding wordt de 
verantwoordelijkheid van Erik Breukink, Michael Boogerd en Jean Paul van Poppel.  Doelstellingen 
Roompot staat in het peloton gekend om zijn aanvallende en attractieve manier van koersen en 
boekte daarbij nog eens de nodige resultaten. Denk maar aan de recente etappezege in de BinckBank 
Tour. Het team heeft onmiskenbaar stappen gezet en zal dan ook een enorme meerwaarde zijn voor 
Sniper Cycling. Meer ervaring, meer expertise op velerlei vlakken en een uitgebreider netwerk geven 
het nieuwe team meer slagkracht en groeicapaciteit. Op korte termijn moet het nieuwe wegseizoen 
2019 goed voorbereid aangevat kunnen worden met een competitieve selectie. Op middellange 
termijn is deelname aan een grote ronde een concrete doelstelling. Jonge renners begeleiden in de 
ontwikkeling van hun carrière is dat eveneens. Wij zijn als organisatie erg verheugd met de 
overeenkomst met Roompot Vakanties en de versterkte toekomstperspectieven. Tegelijkertijd willen 
wij onze dank uitdrukken aan alle partners die ons via hun gewaardeerde steun de kans geboden 
hebben om ons Pro-Continentale wielerproject te lanceren en uit te bouwen, in het bijzonder 
Veranda’s Willems, Crelan en Charles.   

Met Roompot Vakanties krijgt Sniper Cycling versterking van een gerespecteerde internationale 
partner. Roompot Vakanties is de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland en heeft 
sterke ambities om haar positie in België te verstevigen. Het bedrijf heeft zich inmiddels ook fysiek in 
België gevestigd met een vakantiepark in Bredene. Verdere uitbreiding aan de Belgische kust en in 
Oudenaarde staan op de planning. Volgend seizoen willen we dan ook zowel in de Belgische als 
Nederlandse wedstrijden in beeld rijden met de gekende attractieve koersstijl.  


