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Voorwoord 
Wielerploeg Amsterdam is weer in volle voorbereiding 

op het seizoen. De rennersgroep is compleet, het 

programma is bijna rond, de Fondriest wordt besteld, 

het shirt is voorzien van de sponsoren, de 

trainingsweekenden zijn begonnen en alle begeleiders 

staan weer op scherp. Kortom 2017 wordt een mooi 

seizoen waarin we met een plan gaan koersen, met 

gogme en  Amsterdamse Branie. 
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NIEUWSBRIEF  
Wielerploeg Groot Amsterdam 

 

Het bestuur van WPGA wenst alle renners, 

begeleiding, sponsoren en alle betrokkenen van de 

verenigingen een zeer goed en gezond 2017. Met de 

ploeg gaan wij proberen er een zeer sportief en 

succesvol jaar van te maken. Voor iedereen die op 

de hoogte wil blijven van al onze activiteiten zijn wij 

ook in het nieuwe jaar weer goed te volgen via 

Facebook, Twitter, Instagram en via de site.  

TEAMFIETS 

Voor dit seizoen hebben we weer de beschikking 

over een fantastische Fondriest fiets, de Tf2 Aero. 

Het parade paardje van Fondriest.  

Afmontage 

Full Ultegra 6800; 53/39, Zadel: Selle Italia SL , 

Stuur/stuurpen : Fondriest alloy , Wielset : Ambrosio. 

 

WIELERGROET VOOR 2017 

Uitslagen: 2016 
Terugkijkend op 2016 noemen we een paar resultaten: 2e clubploeg in 

de topcompetitie;  4e clubploeg in de clubcompetitie;  1e bij de 

ploegentijdrit in de clubcompetitie; als enige clubploeg een overwinning 

in een topcompetitiewedstrijd, de Hel van Voerendaal; aantal podium 

plaatsen in klassiekers in en buiten Nederland; beste clubrenner in 

Olympia’s tour. 
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Onze sponsoren 
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Patrick Bos 

Daan de Groot 

Martijn Veling 

Franklin Wessels 

Nils Wolfensbuttel 

Gijs Jorna 

De renners van 2017 

Uitgelicht: Bericht van de sponsor 
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Geijsel Kroon 
 
Geijsel Kroon is een regionaal onafhankelijk adviseur 
in verzekeringen, pensioen hypotheken en heeft ook 
een eigen NVM makelaardij. Wij dragen de 
wielrennerij al jaren een warm hart toe. Dit is mede 
ingegeven door Jos Mooij, Olympiaan en de broer 
van één van de directeuren Wilfred Mooij. 
Alle auto’s en bussen van WPGA zijn goed verzekerd 
bij Geijsel Kroon, daarnaast is zij directe sponsor van 
de “brokkenpot” 
 
Geijsel Kroon gaat niet voor de handtekening van de 
klant, maar streeft naar langdurige relaties op basis 
van wederzijds vertrouwen. Wij willen graag zoveel 
mogelijk persoonlijk contact met de klanten en lijken 
daarin een beetje ouderwets, maar schijn bedriegt. 
Juist om tijd te maken voor een persoonlijk gesprek 
proberen wij zoveel mogelijk handelingen te 
automatiseren. 

We hebben daarom in eigen huis websites ontwikkelt 
waardoor we efficiënt kunnen werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij ondersteunen graag de wielerploeg op een frisse 
manier die bij ons past. Daarom sponsoren wij de 
brokkenpot. En natuurlijk vinden wij het fantastisch 
als wij uw huis mogen verkopen of uw hypotheek 
mogen regelen. We hebben daarom voor u een 
combinatietarief gemaakt. 
 
Test ons maar een uit en stuur mij een mail (via: 
wilfred.mooij@geijselkroon.nl) om kennis te maken. 
 
Wilfred Mooij ffp 
 

www.ZorgverzekeringWijzer.nl 
 

Het A/Z pakket, zelf online verzekeringen 
vergelijken en met korting afsluiten 
 

www.AOVergelijken.nl  
(voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) 
 

www.geijselkroonmakelaardij.nl 
 

Teun Mouris 

Mathijs Koedijk 

Oscar van Wijk 

Dylan van Zijl 

Joep Steinbuch 

Mike Appelman 

Jorn Bunning 

Jorgos Schrijver 

Gerco Pastoor 

Yentl Ruijmgaard 

Tom Zwaan 

Thimo Kroeze 

 

Mike Terpstra 

Jelmer Asjes  

Tom Timmers 

Jasper Bugter 

Marc Veldt 

Max van de Water 

 

Sven Asjes  

Bart Harmsen 

Kevin Willemsen 

Binne Pier de Haan 

Lars van der Vall 


