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Er waait een frisse wind door de 20-jarige Cofidiswielerploeg
Doornik, 22 januari 2015 – Cofidis stelt vrijdag officieel de nieuwe samenstelling
voor van de wielerploeg die ze al bijna 20 jaar ondersteunt. De ploeg Cofidis –
Solutions Crédits, die in september zijn 20-jarig bestaan mag vieren, verwelkomt
dit jaar zes nieuwe renners. Het totale aantal renners in de ploeg groeit zo van 25
naar 26. België wordt in de ploeg opnieuw vertegenwoordigd door het duo Van
Staeyen/Van Bilsen.

Zes nieuwe renners
Dit jaar verwelkomt de Cofidis-ploeg zes nieuwe renners: vijf Fransen en een Sloveen. Ze
vangen het vertrek uit de ploeg op van vijf renners, onder wie de Belgen Louis Verhelst en
Romain Zingle (die door medische redenen een einde moest maken aan zijn carrière).
Onder de nieuwkomers is één naam alvast geen onbekende in het professionele wielrennen:
Rayane Bouhanni vervoegt zijn oudere broer Nacer Bouhanni, een van de sterkhouders van de
Cofidis-ploeg. Ook Rayane ontbreekt het niet aan talent, zoals blijkt uit zijn Franse
kampioenstitel bij de junioren op de weg in 2014. In de Cofidis-ploeg zal Rayane net als Hugo
Hofstetter zijn eerste jaar als profrenner rijden.

Hierboven de zes nieuwe renners van de ploeg Cofidis – Solutions Crédits. Van links naar rechts: Rayane
Bouhanni, Borut Bozic, Jérôme Cousin, Hugo Hofstetter, Arnold Jeannesson en Anthony Perez.
Fotograaf: Emmanuel Vallé. Deze foto’s zijn vrij van rechten.

Het Belgische duo Van Staeyen/Van Bilsen

Met Michael Van Staeyen en Kenneth Van Bilsen, die
hun avontuur voortzetten in 2016, is België opnieuw
goed vertegenwoordigd binnen de Cofidis-ploeg. De
twee Belgen, die vorig jaar samen aansloten bij de
ploeg, lieten zich het afgelopen jaar reeds opmerken.
Zo maakte Van Bilsen een sterke indruk tijdens de
Ronde van Frankrijk en ook tijdens de GP La
Marseillaise met zijn tweede plaats. Van Staeyen
stond dan weer 3 keer op het podium en haalde een
erg mooie 6de plaats in de Classica Corsica.
Bekijk de volledige samenstelling van de wielerploeg
2016 op de website www.equipe-cofidis.com.

Hiernaast: links Michael Van Staeyen en rechts Kenneth
Van Bilsen.
Fotograaf: Emmanuel Vallé. Deze foto’s zijn vrij van
rechten.
20 succesvolle jaren
In september viert de Cofidis-ploeg haar 20-jarig bestaan. De statistieken tonen aan dat de
ploeg wielergeschiedenis heeft geschreven: meer dan 330 overwinningen op de weg, 6
overwinningen in de Coupe de France en 5 keer na elkaar de trui voor de Beste Klimmer in de
Vuelta a España.
Gedurende de hele carrière van de wielerploeg heeft het bedrijf Cofidis als sponsor steeds zijn
onvoorwaardelijke steun verleend aan de renners. Vooral de positieve waarden die het
wielrennen met zich meedraagt, spreken Cofidis aan. Het succes van de Cofidis-ploeg is dan
ook te danken aan de flexibiliteit van en uitstekende verstandhouding met haar leden, twee
eigenschappen die ook onlosmakelijk deel uitmaken van de Cofidis-spirit. In juli vorig jaar
heeft Cofidis aangekondigd dat de sponsoring tot ten minste eind 2019 wordt voortgezet.
Over Cofidis
Al 30 jaar is Cofidis een van de belangrijkste spelers op de markt van het consumentenkrediet
(kredietopeningen en leningen op afbetaling, betaaloplossingen en samenwerkingen met partners).
Cofidis is sterk gericht op de ondersteuning van zijn klanten via persoonlijk advies, innovatieve diensten
en producten en kredietbegeleiding die de consument in staat stelt om zijn eigen budget op een
geïnformeerde en verantwoordelijke manier te beheren.
Meer informatie:
www.cofidis.be
www.equipe-cofidis.com
https://www.facebook.com/TeamCofidis
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