
De 50e Ronde van Luyksgestel wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage  

van de Stichting Promotie Bergeijk. 

 

 

PERSBERICHT 
 

11 juni 2016 

Profronde tijdens 50e kermiskoers Luyksgestel 
 

Maandag 27 juni 2016 vindt voor de 50e keer de kermisronde van Luyksgestel plaats.  

Stichting Wielerevenementen Luyksgestel organiseert i.s.m. TWC de Grensrijders 

speciaal voor deze jubileumeditie een Profkoers volgens Belgisch kermiskoersmodel 

over een afstand van 130 km op een open omloop van 5,5 Km. 

 

We willen het jubileum sportief vieren met deze profronde, maar ook de bekende wedstrijden 

staan, zoals ieder jaar, deze dag op het programma.  

 

Programma: 

 

Schooljeugd     12.00 uur 

Dikke Banden- Mountainbike race   13.00 uur 

Recreanten uit Groot-Bergeijk   14.00 uur  om de 'Burg. Houben' en 'Groot Bergeijk 

             Trofee' 

Elite Dames      15.30 uur  om de 'Grote Prijs NTS group' 

Profel Profronde      18.00 uur  om de 'Grote Prijs Driessen autogroep' 

 

Nieuw: profronde 

De Profel Profronde is nieuw in zijn uitvoering en daardoor uniek voor Nederland. We proberen 

samen met Cycling Service naast een interessant deelnemersveld, ook een aantrekkelijke koers 

te presenteren, die navolging moet krijgen in andere delen van Nederland.  

 

Bij de profs zien we deelnemers in de voorlopige startlijst staan uit: 

 

Protour ploegen: 

- Lotto NL- Jumbo met Twan Castelijns   

- Lotto Soudal met Pim Ligthart   

- Giant Alpecin met Sam Oomen 

 

Pro-continentale ploegen: 

- Roompot met Jesper Asselman, Kai Reus en Barry Markus 

- ploeg Cofidis met Michael van Staeyen 

 

De continentale ploegen: 

-  Crelan-vastgoedservice met Wout v Aert David Boucher en Yannick Eijssen  

- Cycling Jo Piels met Twan Bruselman, Twan vd Brand en Jelle Wolsink  

- Team Join’s-De Rijke met Jetse Bol Robert de Greef en Kobus Hrijgers  

- Metec met Tijmen Eisingen Sjoerd Kouwenhoven  

- Baby-Dump met Koos Jeroen Kers, Rene Hooghiemster 

- Rabo Development team met Davy Gunst, Mitchell Cornelisse en Stan Godrie  

- Seg Racing met Tim Ariesen, Jenthe Biermans   

- Parkhotel Valkenburg met Dennis Bakker, Dion Beukeboom en Jochem Hoekstra. 



De 50e Ronde van Luyksgestel wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage  

van de Stichting Promotie Bergeijk. 

 

Wellicht presenteren we ook de nieuwe kampioen van Nederland  

 

  

Groot Bergeijk en dames 

Ook interessant is de wedstrijd voor renners uit Groot Bergeijk met diverse plaatselijke 

favorieten. Bij de Elite Dames hebben we ook een aantrekkelijk deelnemersveld aan de start 

onder aanvoering van Anna vd Breggen. Daarvoor zijn er nog wedstrijden voor de schooljeugd 

en  dikke banden race die samen met de mountainbikers de weg op gaan. Bijzonder aan dit 

evenement is dat de entree de hele dag gratis is! Kom wel op tijd, na 17 uur is Luyksgestel in 

verband met de koers slecht bereikbaar. 

 

Kijk voor meer informatie op www.wielerevenementen-luyksgestel.nl of via Facebook 

facebook/stichtingwielerevenementenluyksgestel 

 

 

*********************NOOT VOOR DE REDACTIE*********************** 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wil Bellemakers, bereikbaar op nummer 

0031653636343 of via de e-mail wilbellemakers@msn.com 

 

 

 

 

 

 


