Cycling Team Fryslân 2018

Oprichting
Cycling Team Fryslân is opgericht in het najaar van 2015 door zeven Friese elite
wielrenners. De reden van oprichting was het organiseren van één Fries collectief met als
doel om het Friese wielrennen weer op de kaart te zetten. De oprichters waren actief bij
drie verschillende Friese verenigingen. Deze drie verenigen kregen het niet voorelkaar of
hadden geen baat bij één Friese elite wielerploeg terwijl de Friese wielrenners daar zelf
juist naar streefden.
Omdat er vanuit de besturen geen actie werd ondernomen, hebben de zeven renners in de
herfst van 2015 het heft in eigen handen genomen en startten een eigen Friese
wielerploeg: “Cycling Team Fryslân”. De ambitie van het team is vanaf dag één: Het
realiseren van één Friese elite wielerploeg met daarin alle Friese elite en belofte renners
uit heel Friesland, waarbij het  acteren in de landelijke topcompetitie als ultieme
hoofddoel wordt gesteld. Deze doelstelling is zeker haalbaar, maar alleen wanneer er
steun wordt geboden vanuit de Friese wielerliefhebberij en alle Friese verenigingen.
Eén Fries collectief
Tijdens de eerste twee wielerseizoenen wilde Cycling Team Fryslân vooral het Friese
wielrennen weer op de kaart zetten door als één hechte ploeg te strijden voor de
ereplaatsen in de Friese wedstrijden, maar ook in de wedstrijden elders in Nederland en
buitenland. De renners wilden een statement maken richting het noordelijke wieler
district en de noordelijke verenigingen om aan te geven dat “samenwerking” en
“vernieuwing” zorgt voor succes. Door als hechte Friese ploeg, met renners die voor elkaar
door het vuur gaan; te strijden in de belangrijkste wedstrijden, heeft de ploeg de
afgelopen twee jaar een visitekaartje afgegeven in het Friese wielrennen, maar ook zeker
daarbuiten; door zo’n 20 podiumplaatsen bij elkaar te rijden op het hoogste
amateurniveau. Vanuit dit succesvolle initiatief willen wij in 2018; in samenwerking met
andere partijen zorg dragen en de mogelijkheid te geven om de huidige jeugd te
stimuleren om in de toekomst voor een Friese elite ploeg te koersen die in ons ogen als
overkoepelende ploeg boven de Friese verenigen zal moeten gaan acteren.

2018, uitbouwen merk: Cycling Team Fryslân
Het team heeft ervoor gezorgd dat er een merk is ontstaan waar positief op gereageerd
wordt door wielerliefhebbers en de media. Het merk: “Cycling Team Fryslân” willen we in
2018 gebruiken om meer aanwas in het Friese wielrennen te verkrijgen en hebben wij de
ambitie om Friese talenten binnen de provincie te houden (binnen welke vereniging dan
ook) waarbij we ernaar streven om binnen enkele jaren één stabiele Friese elite - belofte
ploeg te vormen met een deelname aan de landelijke clubcompetitie; en als ultieme doel
het deelnemen aan de topcompetitie. Om dit doel te behalen zullen jonge kinderen al
enthousiast gemaakt moeten worden om te gaan wielrennen en zullen de talenten van dit
moment opgeleid moeten worden binnen de Friese grenzen om vervolgens door te
stromen naar het team waar ze tegenop kijken, namelijk: De elite - belofte ploeg. Nu zien
we dat Friese talenten uitvliegen naar wielerverenigingen buiten Friesland.
Fries talent vliegt uit en de nieuwe generatie is erg dun
Omdat de huidige Friese wielervereniging niet genoeg belofte en elite renners heeft om
te kunnen deelnemen aan de landelijke clubcompetitie vliegen jonge renners uit naar
clubs buiten onze provincie. Het gevolg hiervan is dat de aanwas vanuit de junioren binnen
de Friese clubs geen toekomst hebben in Friesland en daardoor de grens over gaan. Het
gevolg hiervan in is dat het Friese wielrennen uitsterft. Om dit te voorkomen willen wij
Friese jeugd renners op verschillende manieren, in samenwerking met andere partijen
stimuleren en ondersteunen om binnen de provincie te blijven.
De jeugd heeft de toekomst
Het ontwikkelen van de Friese wielersport begint bij de jeugd. Want immers: De jeugd
heeft de toekomst. Vroeger werd de Friese jeugd meer geconfronteerd met wielrennen
dan nu. Het grootste deel van alle Friese wielerwedstrijden zijn verdwenen met als gevolg
dat kinderen niet meer betrokken zijn bij het wielrennen en dus minder geconfronteerd
worden met de koers en daardoor ook minder deelnemen aan bijv. een dikkebandenrace.
Om de betrokkenheid weer op gang te helpen willen wij de Friese jeugd in aanraking
brengen met wielrennen.

Cycling Team Fryslân 2.0
In 2018 gaat de wielerploeg door met vijf renners die actief zijn in de wielercriteriums in
geheel Nederland; maar ook zal er weer gekoerst worden in het buitenland. De focus zal
liggen op de Friese en noordelijke wielercriteriums. Daarnaast wordt er deelgenomen aan
een aantal Friese wielerklassiekers. Naast het koersen, het strijden voor de
podiumplaatsen willen wij vanaf het seizoen 2018 een bijdrage leveren aan
talentontwikkelingen binnen de provincie en om de Friese jeugd te stimuleren om te gaan
wielrennen.

Friese talent begeleiding in samenwerking met andere partijen
Binnen het team hebben wij de intentie om Friese talenten binnen de provincie te
begeleiding aan te bieden in samenwerking met andere partijen zodat deze zich in de
toekomst aan kan sluiten bij Cycling Team Fryslân. Op die manier willen we jonge renners
binnen de provincie houden en een kans geven om zich aan te sluiten bij het team. Het
doel is uiteindelijk om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de landelijke clubcompetitie
met een voltallige elite - belofte ploeg.
Jeugd stimuleren om te gaan wielrennen
Zoals eerder aangegeven wordt de jeugd in Friesland te weinig geconfronteerd met
wielrennen. Er worden steeds minder koersen georganiseerd en daardoor ook minder
dikke banden races. De Friese jeugd komt niet in aanraking met de koers.
Als team ambiëren wij om in het jaar 2018 een pilot te draaien (samenwerking met andere
partijen) in de vorm van een aantal clinics voor scholen en buurtverenigingen waarbij wij
kinderen enthousiast willen maken om te gaan wielrennen. Het doel is om op een
spelenderwijze manier en een stukje competitie; kinderen enthousiast te maken om te
gaan wielrennen. Om een goede navolging aan de clinic te geven krijgen alle kinderen
informatie mee naar huis over wielrennen en informatie en contactgegevens van de Friese
verenigingen. Als toekomstplan zien wij het bijvoorbeeld voor ons om jaarlijkse clinics voor
de scholen en buurtverenigingen in Friesland te organiseren waarbij er bijv. een
samenwerking met  een fietsleverancier / fietsenzaak fietsen beschikbaar gesteld kunnen
worden. Voor de uitvoering is een samenwerking en ondersteuning van andere partijen
een belangrijke factor.
Realisatie
Voor 2018 initiëren wij een pilot voor wielerclinics. Deze pilot willen wij promoten middels
onze website www.teamfrylan.frl en via onze Facebook, Twitter en Instagram accounts.
Informatie en een aanmeldinformatie zal op de website van Cycling Team Fryslân vermeld
worden. Basisscholen kunnen zich aanmelden voor een clinic (hoogste groepen) om te
proeven aan het wielrennen. Voor een aantrekkelijk tarief kunnen scholen /
buurtverenigingen deelnemen aan een clinic met als doel om schoolkinderen enthousiast
maken om te gaan wielrennen. Vanzelfsprekend hebben we bij het uitvoeren van de pilot
hulp nodig van mensen die actief zijn in die wielersport. Deze pilot willen wij  samen met
andere partijen verder uitvoeren en in de toekomst verder uitwerken.

Sponsoring en Ondersteuning
Om het team voor seizoen 2018 en 2019 op te tuigen en een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de Friese wielersport hebben wij sponsoren nodig. Sponsoren kan op
verschillende manieren. Denk hierbij aan het ondersteunen met materiaal, vervoer /
brandstof en financiële middelen. Voor particulieren, familie, kennissen en liefhebbers
hebben wij in 2016 een club van 100 in het leven geroepen welke wij ook weer in 2018
zullen doorzetten.
Tegenprestaties
Wat kunnen wij bieden als tegenprestatie voor uw sponsoring?
Een plek voor uw logo op ons teamkleding
Tegen een materiële of financiële vergoeding is het mogelijk om een plek op het
wielertenue van het team te bemachtigen.
Een sponsor logo op onze teambus (bij voldoende animo)
Middels een financiële bijdrage is het mogelijk om met een logo op de teambus te komen.
De kledingsponsors komen ook met een logo op de bus te staan.
Vermelding en promotie van uw bedrijf via onze social media kanalen en website
Inmiddels hebben wij een groot bereik via onze Social media kanalen. Onze
facebookpagina telt op dit moment 1.240 likes en onze website behaald een gemiddeld
bezoekersaantal van 1.000 bezoekers per maand. Uw bedrijfslogo wordt op de website
geplaatst met daarbij een doorlink naar uw eigen website. Ook zullen wij regelmatig een
bericht posten over onze sponsoren.
Het verzorgen van een wieler of mtb clinic voor uw bedrijf of organisatie
Indien gewenste kunnen wij als team een clinic verzorgen aan het personeel van uw
bedrijf.
Vrijblijvend meetrainen en deelnemen aan wielerevenementen in het buitenland
Vorig jaar heeft het team deelgenomen aan een etappekoers op Sardinië en een
cyclosportief op Sicilië. Wij willen onze sponsoren de mogelijkheid geven om mee af te
reizen naar deze Italiaanse eilanden om wellicht zelf ook deel te nemen aan deze
evenementen.
Uitnodiging om mee te reizen en aanwezig te zijn bij wedstrijd in heel Nederland
Het team is actief in de criteriums door heel Nederland. Wij willen onze sponsoren en
supporters van harte uitnodigen om mee af te reizen naar deze wedstrijden.

Afnemen kledingpakket Cycling Team Fryslân
Tegen een gereduceerd tarief is het mogelijk om de officiële wielerkleding van het team
aan te schaffen.
Uitnodiging voor onze jaarlijkse sponsordag met fiets / mtb clinic met verzorgde lunch / diner
Ieder jaar wordt er één of meerdere sponsordag(en) georganiseerd waarbij u deel kunt
nemen aan een compleet verzorgde wieler / mtb clinic of andere activiteit. De clinic wordt
afgesloten met een lunch, diner of barbecue.
Nieuwsbrief abonnement
Maandelijks ontvangt iedere sponsor en volger, een nieuwsbrief met daarin een kalender
met de aankomende wedstrijden, het laatste nieuws omtrent het team en andere
nieuwtjes die gerelateerd zijn aan Cycling Team Fryslân. Door middel van de website en de
nieuwsbrief blijft iedere volger op de hoogte van het wedstrijdprogramma en andere
ontwikkelingen. Alle sponsoren worden met hun logo in een vast stramien opgenomen in
de nieuwsbrief.

Support Cycling Team Fryslân en het Friese wielrennen
Bent u enthousiast en wilt u graag iets voor het team  en het Friese wielrennen
betekenen? Of heeft u aan de hand van ons plan een opmerking of vraag? Neem dan
contact op met één van onze teamleden of stuur een e-mail naar info@teamfryslan.frl.
Bezoek ook onze webiste: www.teamfryslan.frl voor meer informatie.
Social media kanalen
Facebook:
facebook.com/Cyclingteamfryslan
Instagram:
Instagram.com/Cyclingteamfryslan
Twitter:
Twitter.com/CTFryslan

