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Swapfiets x TJV Q&A
We zijn met Team Jumbo-Visma samengekomen om te praten
over wat hen drijft en inspireert, en om te weten te komen wat
hun favoriete fietsroutes zijn. Lees verder! 👉

Q: Fietsen op wereldniveau is een ongelofelijke uitdaging. Wie inspireert
jullie om toch door te zetten wanneer het lastig wordt?

Wouter & Steven: Mijn familie.

⏲
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Robert: Mijn familie: Daisy en de kinderen, Anne en Bram. Ze steunen me altijd en als ze

kunnen, komen ze altijd naar de wedstrijd kijken of ze gaan met me mee tijdens een reis naar

het buitenland.

Tony: Ik heb niemand nodig om me te inspireren. Het zit in mijn natuur om alles te geven als

ik aan iets begin.

Sepp: Mijn ouders en vriendin inspireren me om door te zetten omdat ze me altijd steunen en

in mij geloven.

Mike: Mijn vriendin en mijn familie.

Q: Als atleten van wereldniveau hebben jullie al op enkele van de beste
wegen ter wereld gefietst. Wat is jullie droomfietsroute?

Wout: Parijs-Roubaix, natuurlijk.

Robert: Ik zou ooit eens door Japan willen fietsen, van het Zuiden naar het Noorden. En door

Patagonia. En de Pacific Northwest. En misschien nog eens door Australië. Nog veel dromen...

😜

Tony: Ik hou het meest van de wegen langs de zee in Mallorca. Het is me nog niet gelukt om

een volledige rit rond het eiland te doen, dus dat is nog steeds een doel! 😉

Sepp: Mijn droomfietsroute is iets avontuurlijks op een nieuwe plek! Mike: De kasseien van

Parijs-Roubaix.

Steven: Op elke plek in de Dolomieten.

Q: Wat is jullie favoriete nummer om jullie klaar te stomen voor een grote
wedstrijd?

Wout: Eminem - Without Me

Robert: The Black Keys - Lonely Boy

Tony: Ik luister alleen naar muziek voor een tijdrit. Het is altijd een ander nummer, maar

meestal techno.

Sepp: Travis Scott - 90210



OVER SWAPFIETS

Swapfiets is 's werelds eerste ‘bicycle as a service’ bedrijf. Opgericht in 2014 in Nederland, groeide de scale-up
snel uit tot een van de meest toonaangevende leveranciers van micromobiliteit in Europa, met inmiddels meer
dan 220.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In
het voorjaar van 2021 breidt Swapfiets uit naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk) en Lyon, Nantes,
Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

 
Het concept van Swapfiets is vrij eenvoudig: voor een maandelijks vast bedrag hebben Swapfiets-leden altijd
een werkende fiets. En zijn er onverhoopt problemen, dan wordt de tweewieler binnen 48 uur gerepareerd of
direct vervangen zonder extra kosten. Swapfiets is in Nederland beschikbaar in meer dan 50 steden.

Mike: 2 brothers on the 4th floor - Never Alone

Steven: Meduza - Paradise

Swapfiets en Team Jumbo-Visma bundelen hun krachten om de wereld te laten fietsen.

Waarom? Omdat we geloven dat fietsen de meeste gezonde, milieuvriendelijke en leukste

manier is om ons te verplaatsen. Samen helpen we de wereld fietsen. Kom meer te weten.
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