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2021 SAMENWERKING TUSSEN SHIMANO
EN TEAM DECEUNINCK-QUICKSTEP
De Belgische wielerploeg gebruikt SHIMANO DURA-ACE voor het komende

seizoen

Shimano verlengt het partnership met het Belgisch World Tour Team Deceuninck-Quickstep na

een zeer succesvolle 2020-samenwerking.

De overeenkomst is een doorzetting van de al lang lopende samenwerking tussen Shimano en

Deceuninck-Quick-Step. Shimano levert toonaangevende componenten aan het team en

ondersteunt de technische staf met hun expertise.
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Team Deceuninck-Quick-Step is de thuisbasis van uitzonderlijke renners, waaronder

wereldkampioen wielrennen 2020 Julian Alaphilippe, winnaar van de Tour de France-

puntentrui in 2020 Sam Bennett, en João Almeida, die vorig jaar 15 dagen lang Giro d'Italia's

roze trui droeg. Het team bracht Dura-Ace ook naar de hoogste trede van de UCI World Tour-

ranglijst in 2020.

Met de keuze voor Shimano als leverancier van de groepssets kiest het team voor consistentie en

zekerheid. Zo kan Deceuninck-Quickstep de opwindende uitdager voor de grote rondes,

eendaagse klassiekers, berg- en sprintklassementen blijven. Het team heeft zich ook in de diepte

versterkt met de toevoeging van de ex-wereldkampioen Mark Cavendish, die weer bij het team

aansluit, de sprinter heeft tussen 2013 en 2015 meerdere Tour de France-etappezeges behaald.

Cavendish, Alaphilippe, Bennett, Almeida en de andere Deceuninck-Quickstep renners, zullen in

2021 rijden op Specialized-fietsen, voorzien van Shimano's Dura-Ace-Di2-groepen. Het team zal

zowel met schijfremmen als met velgremmen gaan rijden en tijdens tijdritten de TT-shifters van

Dura-Ace gebruiken.

Ricardo Scheidecker, Directeur Technische & Ontwikkeling bij Deceuninck-Quick-Step, over de

nieuwe overeenkomst: "We zijn buitengewoon blij dat we weer met Shimano samenwerken. Ze

delen onze passie voor het ontwikkelen van fietstechnologieën en streven altijd naar

verbetering. Het betekent niet alleen dat we de producten van Shimano blijven gebruiken,

maar het zorgt er ook voor dat we onze kennis, expertise en ervaring delen. Daardoor kunnen

onze renners erop vertrouwen dat ze rijden met de best presterende uitrusting en setup."
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Team Deceuninck-Quickstep hoopt tijdens de start van het Noord-Europese klassiekersseizoen,

de Omloop Het Nieuwsblad op 27 februari, weer te winnen op het voor hun vertrouwde

Belgische terrein.
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