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“IF YELLOW SUITS
YOU!”
Wij gaan altijd voor het maximale in
ons partnership met jou.
Wij wensen alle sporters en
toeschouwers veel plezier en ook
vooral succes.
Samen gaan wij voor het maximale!
Otherside at Work levert het
integrale software platform voor
bedrijfsgezondheid en sociale zekerheid.
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Zo zorgen wij voor happy professionals.

VOORWOORD
Beste wielerliefhebber,
Welkom bij de 4e editie van de Omloop der Zevenheuvelen.
Een wielerevenement in het kader van de Nederlandse U23
Road Series en Women Cycling Series, maar tegelijkertijd
veel meer dan dat.
‘De Omloop’ is een wielerevenement voor een breed
publiek. Niet alleen wordt er op zaterdag 9 juli op het
scherpst van de snede gekoerst om de punten in deze twee categoriën, het
uitschrijven van een vrouwenkoers is een prachtige primeur voor de Omloop.
Daarnaast racen er ook dit jaar weer recreanten zonder wedstrijdlicentie over onze
schitterende ronde van ruim vijftien kilometer met veel hoogtemeters.
Verder organiseert de Omloop ook een toertocht: met FAKRO’s Mooiste laten we
een breed publiek genieten van de mooiste wegen in het Rijk van Nijmegen. Met
drie routes kent deze toertocht een uitdaging voor elk niveau fietser. Bovenal is
de Omloop der Zevenheuvelen een wielerevenement dat een breed publiek aan
fietsliefhebbers een mooie dag hoopt te laten beleven in de uitdagende heuvels
van Berg en Dal. Dankzij deze combinatie van top- en breedtesport is het mogelijk ‘s
ochtends met je vrienden een mooie ronde door een prachtige omgeving te fietsen
en middags op ons ‘Village Arrivée’ onder het genot van een hapje en een drankje
van de spannende koers te genieten, 100% live en recht voor je neus!
Door 7 bestuursleden, 10 coördinatoren en zo’n 130 vrijwilligers is er ontzettend
hard gewerkt om deze vierde editie van de Omloop der Zevenheuvelen
tot stand te brengen. Laten we er met zijn allen een feest van maken.
Samen zetten we Berg en Dal op de wielerkaart van Nederland!
Veel plezier vandaag!
Namens de organisatie,
Joost van Wijngaarden
Voorzitter Stichting Wielerevenementen Mercurius
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EVENT OVERZICHT
130 vrijwilligers
Ruim 1.000 deelnemers

WEDSTRIJDEN

TOERTOCHT

U23 Road Series
09:45u start
9,9 ronden: 149,8 km
25 ploegen van 6 renners (150)

Recreantenkoers
14:00u start
2,9 ronden: 43,1km
max 150 deelnemers

Starten tussen 08:00u en 09:30u

80 km

Women Cycling Series

110 km

15:45u start
5,9 ronden: 89,6 km
25 ploegen van 6 rensters (150)

140 km
Start: Afrika Museum
Finish: Village Arrivée Od7H

VILLAGE ARRIVÉE
Finish van de toertocht
Direct aan het wedstrijdparcours
Horeca (hapjes, drankjes, ijs, koffie)

Gratis fietsenstalling
Tour de France op groot scherm
Muziek & liveverslag van de wedstrijden
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TOERTOCHT

10%

140 km

110 km

80 km

www.Od7H.nl

STARTLIJST WEDSTRIJDEN
Wil je weten welke renners in de kopgroep over het
parcours aan je voorbij schieten? Of benieuwd hoe
je de door ons getipte favorieten kan spotten?
Scan dan nu de QR-code!
Hier kan je een overzicht vinden van alle deelnemers
in alle drie de koersen. Blader snel door naar de
voorbeschouwing om te zien welke namen je in de
gaten moet houden.

...creëer je samen met
dakramen van FAKRO
Het mooiste licht komt direct van de zon. Het geeft energie
en laat je genieten. Buiten tijdens het fietsen, maar ook binnen
in je woonruimte. Voor elke ruimte en elk plat of hellend dak
heeft FAKRO daarom een daglichtoplossing die zorgt voor
‘t mooiste licht in jouw huis.
Laat je inspireren op hetmooistelicht.nl
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WEDSTRIJDPARCOURS
Wedstrijdparcours (15,1km)
U23: 10 ronden

		

Recreanten: 3 ronden

WCS: 6 ronden

Oude Holleweg

#Od7H
FINISH
Van Randwijckweg

START

Vogelsang

Zevenheuvelenweg

Wie pakt de QOM af van
Annemiek van Vleuten?
22:27 40,5 km/u

Bergsprint
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DE NIEUWE

ASTRA & GRANDLAND

OOK ALS PLUG-IN HYBRID

Nieuw aan ons duurzame gamma zijn de Opel Astra
Plug-in Hybrid én de Opel Grandland Plug-in Hybrid.
Kom langs voor een overtuigende proefrit!

OPEL ASTRA

OPEL GRANDLAND

RIJKLAAR VANAF

PLUG-IN HYBRID VANAF

RIJKLAAR VANAF

PLUG-IN HYBRID VANAF

PRIVATE LEASE VANAF

PRIVATE LEASE VANAF

PRIVATE LEASE VANAF

PRIVATE LEASE VANAF

€ 31.949
€ 439/MND

€ 38.949
€ 519/MND

€ 36.749
€ 535/MND

€ 42.599
€ 605/MND

PROEFRITAFSPRAAK
MAKEN?
Scan dan de QR-code of
ga naar mulders-opel.nl

Tiel, FranklinstraatTiel,
2, (0344)
Franklinstraat
61 61 47 2, (0344) 61 61 47
Nijmegen, Weurtseweg
Nijmegen,
301, Weurtseweg
(024) 350 30 301,
00 (024) 350 30 00
Culemborg, Rolweg
Culemborg,
45, (0345)Rolweg
47 09 60
45, (0345) 47
09 60
mulders-opel.nl

mulders-opel.nl
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Verkoopprijzen inclusief btw, bpm, afleveringskosten, leges en verwijderingsbijdrage. Private Lease-maandtarieven incl. btw, op basis van Opel Private Lease Standaard
met een looptijd van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. (prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties.
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VOORBESCHOUWING
U23 Road Series 09:45u, 10 rondjes
We hebben er even op moeten wachten, maar na drie jaar is het dan eindelijk echt
tijd voor de vierde editie van de Omloop der Zevenheuvelen. De beste renners uit
Nederland en België onder de 23 jaar zullen de strijd om de ereplaatsen aangaan. Voor
Nederlandse begrippen is het een zwaar parcours met een flink aantal hoogtemeters
(hm) . Na tien ronden hebben de renners 150 km en ruim 2000 hm afgelegd. De
verwachting is daarom dat de klimmers toch meer in het voordeel zullen zijn op dit
zware parcours.
Misschien is dit wel een aankomst op het lijf geschreven van de kersverse Nederlandse
kampioen Max Kronen. De renner van Volker-Wessels wist het op de VAM-berg met
aankomst heuvelop twee weken terug ook te doen. Zal het hem deze keer weer
lukken? Of weet de leider in het klassement van de U23 Road Series Jelle Harteel zijn
positie te verstevigen door er met de overwinning vandoor te gaan?
Met na de Omloop nog maar twee wedstrijden in het U23-klassement, beginnen
de spanningen hoog op te lopen. Niet alleen voor de dagoverwinning, maar ook
voor de eindzege moet tactisch gereden worden. Man in vorm om in de gaten te
houden is Vincent van Hemelen. Met een zesde plek in het algemeen klassement
kan hij nog voor een grote dreiging zorgen. Maar ook het blok van Metec moet je
niet uitvlakken. Te herkennen aan de fel fluorescerende gele helmen, zijn ze altijd
voorin te vinden. Met de Nederlands kampioen tijdrijden Axel van der Tuuk in de
ploeg, hebben ze altijd een sterke troef achter de hand als de wind het op de kant
zet op de Zevenheuvelenweg.
Dan houden we nog een paar outsiders over die
misschien voor grote verassingen kunnen zorgen.
Thomas Kopecký en Roel van Sintmaartsensdijk
wonnen al een U23-koers dit seizoen en blijven
altijd gevaarlijk. Onderschat de kracht daarnaast
ook niet van goede parcourskennis. Joost van
Jaarsveld, rijdend voor Dutch Foodvalley Cycling
Team en lid van het Nijmegse R&TC Groenewoud,
kent de omgeving als geen ander. Als inwoner van
het mooie Nijmegen weet hij precies wat hem te
wachten staat.
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VOORBESCHOUWING
Recreanten 14:00u, 3 rondjes
Na de U23 Road Series is het tijd voor de lokale
helden om hun klimmersbenen te laten spreken. En
met wat voor startveld… Een korte samenvatting
van wie je in de gaten moet houden.
Uiteraard gaat het straks om die ene renner
die als eerste over de streep komt, maar er is
een onderliggende competitie gaande binnen
de wedstrijd: de strijd om welke Nijmeegse
wielervereniging de beste recreant kan afleveren.
De studenten wielervereniging Mercurius heeft veel jong bloed in de vorm van
fanatieke studenten aan de start staan. Met mannen als Herman Kurz, Maarten
Pereboom, Pelle Hoek, Ruben Meijerink, Felix van der Berg en Willem Bouwmans
zijn ze goed vertegenwoordigd. Maar kunnen zij het opnemen tegen het ijzersterke
Groenewoudblok?
Met zo’n vijftien man zal Groenewoud er alles aan doen om die overwinning binnen
te slepen. Zo is Gijs Jacobs recent nog op hoogtestage geweest in de Dolomieten en
schijnt nieuw talent Robin Hoeks ook heel hard omhoog te kunnen fietsen. Wouter
van Casteren kampt met een rugblessure, maar is ook zeker niet uit te vlakken. AanAge Dijkstra maakt het team compleet. Hij is columnist voor ‘Het Is Koers’ waar hij
schrijft over zijn ervaringen in het peloton als beginnend wielrenner. Met die tips in
de achterzak, heeft Groenewoud zeker een streepje voor.
Maar er zijn meer kanshebbers in het peloton te vinden die mee kunnen strijden
voor de prijzen. Een gevaarlijke outsider is Niels van Lanen. Als triatleet deed hij mee
aan het EK en WK U23 en staat samen met ploeggenoten Mathijs Weijkamp en Timo
Feenstra (beide ook Groenewoud) aan de start. Verder heeft Boris Rauwerdink een
hele scherpe tijd op de Oude Holleweg staan en reed Carsten van Rossum (RETO
lid) afgelopen week de Dreiländergiro om wat laatste hoogtemeters in de benen te
krijgen. Maar de grootste favoriet op de overwinning is misschien toch wel Eric van
de Meent. Vroeger heeft hij op continentaal niveau wedstrijden gereden. Kan deze
man van Stipbike formatie zijn koersbenen weer terugvinden en het afmaken?
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VOORBESCHOUWING
Women Cycling Series 15:45u, 6 rondjes
We sluiten de dag af met onze allereerste vrouwenkoers. Eerder hebben de profs tijdens
de Boels Ladies Tour al eens gebruik gemaakt van ons parcours, maar nu is het de eer
aan de Women Cycling Series om van start te gaan in de Omloop der Zevenheuvelen.
De beste clubrensters uit Nederland en België staan aan het vertrek voor hun wedstrijd
over bijna 90 km. Dit betekent dat degene die als eerste over de streep komt, gelijk de
boeken in gaat als eerste vrouwelijke winnares. Wie wil deze eretitel nou niet?
Het niveau bij de dames is de afgelopen jaren in de breedte enorm gegroeid, hierdoor
zijn er veel kanshebbers voor de overwinning. Maar bijzonder om in de gaten te houden
is Rixt Hoogland. Op de VAM-berg wist ze vriend en vijand te verassen door er met de
Nederlandse titel vandoor te gaan. Ze ziet zichzelf meer als outsider, maar wij weten
inmiddels wel beter.
Voor de Nederlands kampioen heeft het studentenwielrennen een grote rol gespeeld
in waar ze nu staat. Vanuit de ‘Studenten Cups’ (laagdrempelige wedstrijden voor
studenten aan het HBO of Universiteit), is zij doorgroeid tot fanatiek wedstrijdrenster.
Maar daarin is Rixt niet de enige. Zo hebben ook Vera Tieleman en Marjet Groen het
koersen uitgevonden bij de studentenvereniging Mercurius. De gezellige borrels na
elke training bleken de perfecte basis want Marjet wist vorige maand al podium te
rijden bij de Wageningsemuur en Vera heeft haar vorm bewezen met meerdere toptien
noteringen de afgelopen weken in de Women Cycling Series. Daarnaast kennen ze als
(oud) inwoners van Nijmegen het parcours door en door. Dit geldt in het bijzonder
voor Anke den Brok waar het parcours voor haar deur langskomt.
Ook Inez Beijer is de moeite waard om te volgen. Met een overwinning in de Women
Cycling Series in Verrebroek en een derde plaats op het NK twee weken terug, is ze de
vrouw in vorm. Maar vlak ook de kracht van Schijndel als ploeg niet uit. Met een goede
samenwerking binnen het team hebben ze met Scarlett Souren al drie overwinning
binnen gehaald en zitten ze er vaak bij in de kopgroep.
Maar de grote vraag is of één van deze dames de felbegeerder QOM van Annemiek van
Vleuten over het Omloopparcours gaat afpakken?
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SPONSOREN
Hoofdsponsor wedstrijden

Hoofdsponsor toertocht

Sponsoren
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