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SHIMANO T.E.C. CURSUSSEN NU DOOR UCI
GEBRUIKT IN WORLD CYCLING CENTRE
TRAININGSPROGRAMMA VOOR MONTEURS

De Union Cycliste Internationale (UCI) en haar World Cycling Centre (WCC) zullen het 2022

trainingsprogramma van hun monteurs verreiken met het Shimano’s Technology Education en

Certification-trainingsprogramma.

 

Vanaf februari 2022 biedt Shimano lessen en instructievideo’s aan die door UCI-experts aan

mekaniekers wereldwijd ter beschikking zullen worden gesteld.

 

Shimano’s bijdrage aan het trainingsprogramma versterkt de samenwerking van het bedrijf met

de UCI, die teruggaat tot 1999.
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Myron Walraven, hoofd van Shimano Europe Sports Marketing: "Met dit versterkende aspect

van ons partnerschap met de UCI zijn wij in staat om bij te dragen aan het uitbreiden van het

aantal hoogopgeleide, professionele fietsmonteurs over de hele wereld. Bovendien zijn wij in

staat om de helden achter de schermen te ondersteunen en indirect een kwalitatieve

fietservaring te bieden aan zowel jong als oud en aan amateurs en professionals over de hele

wereld."

De WCC-mecanicientrainingen van de UCI zijn bedoeld voor mensen die een carrière als

monteur nastreven. Het programma is verdeeld in drie niveaus: Niveau 1 is een driedaagse

introductiecursus die online kan worden gevolgd; Niveau 2 is een cursus van twee weken voor

gevorderde monteurs die persoonlijk moet worden bijgewoond; Niveau 3, eveneens een cursus

van twee weken en fysieke aanwezigheid, is voor ervaren monteurs die voor teams of hun

Nationale Federatie gaan werken.

 

Alleen al in 2021 zijn 60 monteurs, verdeeld over de drie niveaus, opgeleid tijdens cursussen die

door UCI-experts zijn gegeven op het hoofdkantoor in Aigle, Zwitserland (32), in Caïro, Egypte

(16) en in Luoyang, China (12). Voor 2022 heeft Shimano specifieke video’s gemaakt die voor de

Niveau 1 cursus worden gebruikt. Deelnemers aan de twee meer gevorderde cursussen krijgen

toegang tot bestaande video’s op het Shimano T.E.C platform.
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UCI WCC Directeur Vincent Jacquet verwelkomde de bijdrage van Shimano aan de

cursussen: “De professionalisering van mensen die werkzaam zijn in de wielersport is één van

onze missies, en door toegang te bieden tot hun trainingsvideo’s, helpt Shimano ons ervoor te

zorgen dat monteurs wereldwijd op het hoogst mogelijke niveau worden opgeleid.”

 

Deelnemers aan de UCI WCC cursussen leren vaardigheden zoals fietsbouw, wielbouw,

onderhoud, wedstrijdvoorbereiding en zitpositie op de fiets. Talrijke voormalige deelnemers zijn

aan de slag gegaan bij hun Nationale Federatie, professionele teams, lokale clubs of hebben hun

eigen fietsenzaak opgezet. Naar verwachting zullen in 2022 honderden deelnemers profiteren

van het trainingsprogramma voor monteurs, met 10 cursussen gepland over de drie niveaus.

Voor meer informatie over Shimano’s T.E.C.-cursussen, kunnen dealers contact opnemen met

hun locale distributeur. Voor meer informatie over de UCI-cursussen kunnen kandidaten zich

schriftelijk richten tot formation@uci.ch.
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1. Publicatiedatum

Voor directe publicatie.

2. Over Shimano T.E.C.

Shimano T.E.C (S-TEC), is Shimano’s trainings- en opleidingsprogramma voor de fietsindustrie.

Cursussen worden gegeven via een online leerplatform gericht op monteurs en winkelpersoneel

wereldwijd. S-TEC is beschikbaar voor dealers in 189 landen wereldwijd met alleen al 30.000

leden in Europa. De Europese cursussen worden in 10 talen ondertiteld en in 2021 zijn op het

platform meer dan 200.000 cursussen voltooid. Er kan op elk moment uit ongeveer 180 live

cursussen worden gekozen.

3. Over de UCI
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De Union Cycliste Internationale (UCI), opgericht in 1900 in Parijs (Frankrijk) is het

wereldwijde bestuursorgaan voor de wielersport. De UCI ontwikkelt en bevordert het wielrennen

in al zijn vormen, voor alle mensen: als wedstrijdsport, als gezonde recreatieve

vrijetijdsbesteding, als vervoermiddel, en ook gewoon voor het plezier. De UCI beheert en

promoot de acht wielerdisciplines: wegwielrennen, baanwielrennen, mountainbiken, BMX

Racing, BMX Freestyle, veldrijden, trials en indoor cycling. Vijf van deze disciplines staan op het

programma van de Olympische Spelen (wegwielrennen, baanwielrennen, mountainbike, BMX

Racing en BMX Freestyle), twee in de Paralympische Spelen (weg- en baanwielrennen) en vier in

de Jeugd Olympische Spelen (wegwielrennen, mountainbike, BMX Racing en BMX Freestyle).

Ga voor meer informatie naar www.uci.org.

4. About Shimano

Shimano is dedicated to helping its customers get closer to nature, supporting people to realize

their dreams and create new lifestyles. That comes with the desire to create outstanding cycling

products and apparel. With 100 years’ experience in creating internationally renowned bicycle

components, Shimano is proud to have developed products that continue to take countless

athletes to victory and provide the means for limitless global bicycle journeys. For more

information see www.shimano.com.
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