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COMPONENTENMERK PRO TEKENT
SAMENWERKINGSVERBAND MET
VOORMALIGE PROF LAURENS TEN DAM
Ten Dam goes gravel met PRO

Na een lange carrière waarbij hij reed met zadels, stuurpennen en sturen van Shimano’s eigen

merk PRO, heeft voormalig profrenner Laurens ten Dam een contract voor het komende

seizoen ondertekend met het componentenmerk.

⏲

http://media.shimano-eu.com/


Na 16 seizoenen als profrenner op de weg, waar hij een top 10-notering van de Tour de France

behaalde, richt Ten Dam zich nu op strandraces en gravelwedstrijden met een 2020-

programma waaronder het Nederlands kampioenschap strandrace, de Amerikaanse

gravelklassiekers Dirty Kanza en Leadville en zijn eigen gravel LTD Gravel Fest en de Gravel

Raid in Nederland.

Ten Dam zal PRO’s Discover-graveltassen en de Discover-stuurpen gebruiken voor zijn

gravelfietsen, PRO's Tharsis XC-reeks voor zijn mountainbikes en de PRO's Vibe-reeks, voor

het geval hij in de verleiding komt om de weg op te zoeken.

Laurens favoriete zadel is de Stealth Superlight of de Stealth off-road-versie uit de PRO

performance Stealth-lijn. Daarnaast gebruikt Ten Dam ook PRO's werkplaatsgereedschap en

PRO-accessoires om zijn fietsen te onderhouden en uit te rusten.

Ten Dam: “Tijdens mijn carrière had ik het geluk om veel verschillende componenten te

ervaren dankzij verschillende teamsponsors. Dus ik weet wat werkt en wat niet. Nu ik vrij ben

om te kiezen wil ik de hoogste kwaliteit van een merk dat zich voor me heeft bewezen en wat ik

vertrouw, evenals een gevarieerd assortiment dat past bij de weg-, gravel- en MTB-projecten

waarbij ik betrokken ben. PRO was de natuurlijke keuze.”

PRO's sponsoring van Ten Dam omvat ook het Live Slow Ride Fast-project, dat mede-rijders en

LSRF podcast-hosts Stefan Bolt en Dennis Bruin omvat.

Alexa Cunningham, PRO Marketing Manager: “We zijn heel blij om bij het project met Laurens

en het Live Slow Ride Fast-team betrokken te zijn. Door zijn onverzettelijke uitstraling heeft

Laurens internationaal aanzien en erkenning en nu met zijn gravelprogramma, samen met

collega PRO-ambassadeur Pete Stetina, staat hij aan het begin van een opwindend en mooi

avontuur. We kijken ernaar uit om met Laurens samen te werken aan productontwikkelingen,

vooral nu hij ons het perfecte platform biedt om onze merkboodschap, over het creëren van

een optimale sportervaring voor fietsers te communiceren, of het nu op gravel, racefietsen of

mountainbiken is. ”

Zie voor meer informatie over het 2020 programma van Laurens Ten Dam

https://www.liveslowridefast.com/

 

NOOT VOOR DE REDACTIE:

1.       EMBARGO TIJD: donderdag 12 maart 2020 - 16:00 uur.

 

https://www.liveslowridefast.com/


2.       AFBEELDINGEN: Rechtenvrije afbeeldingen hier te downloaden:

https://www.dropbox.com/sh/5euo2d805y3oeur/AAB0ORRCtZOyVzZWijZrnJQpa?dl=0

 

4.       OVER PRO: Onze missie is om de puzzelstukjes op de juiste plaats te krijgen. Ons doel

is het ontwerpen, prototypen, testen aanpassen, verbeteren en finetunen van de componenten

op uw fiets waardoor u topprestaties kunt behalen. De beste producten en diensten zijn altijd

gecreëerd in een continue cyclus van ideeën, input en terugkoppeling van rijders, ontwerpers en

engineers. Gebaseerd op deze collectieve informatie, belasten wij onze producten tot - en vaak

tot over - hun limieten. Zo kunnen de rijders overal op ’s werelds wegen, parcours, bergen en

circuits dezelfde prestaties bereiken.
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