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PERSBERICHT

UCI Holland Cup: nieuwe internationale wielercompetitie in Nederland
Nederland heeft in 2018 een nieuwe internationale wielercompetitie. Zes Nederlandse
UCI 1.2-koersen slaan de handen ineen en lanceren de UCI Holland Cup. Een
internationale competitie waar zowel clubs, continentale-,maar ook pro-continentale
teams aan deel kunnen nemen. Door deze gezamenlijke aanpak zal een groot deel van
deze profkoersen live te zien zijn op internet en/of regionale TV zenders.
Op 11 maart 2018 start de UCI Holland Cup met de Rabobank Dorpenomloop van Rucphen. De finale vindt
plaats op 26 augustus met de Ronde van Midden Nederland, die in 2018 weer terug zal keren op de UCI
kalender als eendaagse wedstrijd.
De Holland Cup kent een algemeen, jongeren- en ploegenklassement waarbij twee leiderstruien worden
uitgereikt voor de individuele klassementen. Tevens zal door de organisatie per koers de meest strijdlustigste
renner worden aangewezen. De hoofdprijs voor de eindwinnaar zal binnenkort bekend worden gemaakt.
Om de UCI Holland Cup een duurzaam karakter te geven gaan de zes organisatoren Stichting Holland Cup
oprichten. Hierin zullen alle organisatoren plaatsnemen in het bestuur. De stichting streeft naar een
gezamenlijke aanpak ter bevordering van de continuïteit en professionalisering van zowel de koersen, als de
UCI Holland Cup waarbij de autonomie van de koersen geborgd blijft.
Quote
‘Iedere wedstrijdorganisator heeft in wezen het zelfde doel voor ogen. Een internationale wedstrijd organiseren
met een sterk deelnemersveld waarin jonge talenten hun neus aan het venster kunnen steken om prof te
worden. Door dit gezamenlijk op te pakken kunnen we elkaar op meerdere fronten versterken. Door kennis uit
te wisselen bijvoorbeeld maar ook door collectief media- en communicatie in te zetten’, aldus de organisatoren.
De wedstrijden in de UCI Holland Cup 2018 zijn:
11 maart
21 april
12 mei
13 mei
10 juni
26 augustus

-

Rabobank Dorpenomloop van Rucphen
Arno Wallaard Memorial
Ronde van Overijssel
Profronde van Noord-Holland
Midden-Brabant Poort Omloop
Ronde van Midden-Nederland

De UCI Holland Cup heeft al website www.hollandcup.cc waar nog hard aan gewerkt wordt. Ook komt er een
eigen app waarop alle koersen middels een liveticker te volgen zullen zijn.
Met Schwalbe Nederland haalde de UCI Holland Cup al de eerste sponsor binnen. Bij interesse en vragen over
de sponsormogelijkheden, kunt u mailen met press@hollandcup.cc of bel +31(0)641905600.
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Jasper den Hartog (Stichting Holland Cup io.), jasper@denhartog.me, +31(0)645646277
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