
De nieuwe profwielerploeg van Roompot-Orange Cycling 
koerst de komende twee seizoenen op Isaac-fi etsen. Speciaal 
ontworpen en in elkaar gezet door Tehava in Sittard-Geleen. 
“We hebben bewust voor een Nederlandse profploeg gekozen,” 
zegt een trotse directeur-eigenaar Robert Vrancken.

Passie voor sportfi etsen

Bij het grote publiek is het merk Isaac 
nog niet bekend. Dat geldt eigenlijk ook 
voor Tehava, een snelgroeiende groot-
handel in wielersportartikelen met bij-
na vijftig mensen in dienst en al twintig 
jaar gevestigd in Sittard-Geleen. “Daar 
moet verandering in komen,” zegt 
Robert Vrancken. “Daarom zijn we als 
sponsor in de wielersport gestapt. We 
willen de komende jaren met Tehava 
doorgroeien en tegelijk ons eigen merk 
Isaac beter in de markt zetten. De 
wielersport leeft als nooit tevoren. In 
Nederland alleen al zijn er meer dan 
850.000 actieve toerfi etsers. En dat 
aantal groeit nog steeds. De profwed-
strijden zijn razend populair. Voor ons 
is er geen beter podium denkbaar, ook 
omdat het een Nederlandse ploeg is.”

Emotie
Een zakelijke redenering, maar er komt 
ook een stukje emotie bij kijken. “Toe-
gegeven, zelf ben ik gek van fi etsen en 
dat geldt ook voor de meeste werkne-
mers. Ze hebben passie voor de sport.”
Tehava levert sportfi etsen van het 
merk Isaac. Bedoeld voor de fi etser 
met de wat dikkere beurs. De goed-
koopste Isaac-modellen kosten een 
kleine 1400 euro, voor de duurste 
moet je het tienvoudige neertellen. De 
frames en vorken worden gemaakt uit 
hoogwaardige carbonvezels. Daar-
naast levert Tehava aan een groot 
aantal fi etswinkels, dealers en kleinere 
fabrikanten met honderden verschil-
lende accessoires en onderdelen, 
variërend van wielen tot en met zadels 

en versnellingsapparaten. “We rich-
ten ons dus op het midden en hogere 
sportieve fi etssegment. En dan moet 
je wel verstand van zaken hebben. Je 
moet weten wat je klanten willen. Wij 
onderscheiden ons met vakmanschap 
en service.”

Isaac
Tehava werd in 1967 opgericht door Jo 
Vaessen. Diens dochter en schoon-
zoon namen het bedrijf in 1997 over en 
stapten als een van de eersten in een 
B2B-internetverkoop. Tien jaar later 
kocht Robert Vrancken de aandelen. “Ik 
trof een uiterst modern ingericht be-
drijf aan. Méér dan een groothandel. En 
centraal goed gelegen, erg belangrijk 
als je snel wilt leveren in eigen land, 
België, Duitsland en andere Europese 
landen. Het was mijn droom om zelf 
een fi etsenmerk op de markt te bren-
gen. Uiteindelijk is dat in 2009 Isaac 
geworden. ”We doen bijna alles zelf”. 
Design, engineering, testing. Alleen de 
carbon frames laten we in Azië maken, 
de assemblage van de volledige frames 
vindt plaats in Sittard-Geleen.”

Prestaties
In Sittard-Geleen worden de fi etsen 
vervolgens op basis van specifi eke 
klantwensen afgemonteerd. Dat geldt 
uiteraard ook voor de speciale 
modellen waarop de mannen van 
Roompot-Orange Cycling gaan koersen. 
Volgend seizoen te zien in klassiekers 
zoals de Amstel Gold Race. “Nog geen 
Tour de France, daarvoor moet het team 
eerst prestaties neerzetten,” weet Robert 
Vrancken. “Dat moet lukken met goede 
renners als een Johnny Hoogerland en 
mannen als Erik Breukink en Michael 
Boogerd aan het roer. Ik verheug me 
nu al op het voorjaar.”
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