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LaVuelta033 schrapt toertochten 
Er zijn toch geen toertochten bij het evenement LaVuelta033. Volgens 
organisator Gert-Jan Nederend kwam de landelijke La Vuelta Holanda-
organisatie alsnog met een aantal randvoorwaarden 'waar wij niet aan 
konden en wilden voldoen'. Op vrijdagavond 19 augustus is er gelukkig nog 
wel de klimtijdrit op de Hugo de Grootlaan. Ook de Spaanse 
(zaterdag)avond gaat door. Wielerfans kunnen op zondag nu terecht op het 
Keistad Fietsfestival. 
 
Inschrijven voor de populaire klimtijdritten op de Hugo de Grootlaan blijft 
dus mogelijk. Tot 1 augustus is dat zelfs voordeliger. Deelnemers mogen 
omhoog met de racefiets, met een step, met een gewone stadsfiets of op 
een MTB. Er zijn in totaal acht verschillende categorieën. Paralympisch 
topatleet Jetze Plat verzorgt de start. Mogelijk gaat hij met andere 
handbikers ook zelf omhoog.  
 
Het parkoers aan de Hugo de Grootlaan, ook opgenomen in het officiële 
Vuelta-parcours van de tweede etappe, staat inmiddels ook als segment in 
Strava. Iedere renner kan dus zijn/haar tijd op vrijdag vergelijken met die 
van de wielerprofs die de 'col' een dag later moeten nemen.  
Voor meer informatie: kijk op www.lavuelta033.nl . 

 

  

Twee keer NK!  
Op woensdag won 
Nienke (op haar 
verjaardag) het NK 
Tijdrijden (Junior-
vrouwen), op 
zaterdag won ze 
ook het NK weg. 
Verslag op pag 3 

http://www.wveemland.nl/
mailto:info@wveemland.nl
http://www.facebook.com/wveemland
https://www.twitter.com/wv_eemland
http://www.lavuelta033.nl/
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MET EEMLAND NAAR 
LIMBURG  
HIELKE VAN DEN KIEBOOM 

Zaterdag 4 juni reed een flinke stoet vanaf het 
clubhuis richting Limburg. Vanuit Valkenburg 
waren voor nieuwelingen, junioren, enkele 
oudere jeugdrenners én een stel enthousiaste 
ouders meerdere routes uitgezet. Jeugdrenner 
Hielke van den Kieboom doet verslag.  
 
“Op zaterdag 4 juni zijn we om 7:45 uur naar 
Limburg vertrokken, met in totaal 30 renners. 
Ongeveer twee uur later zijn we bij het Shimano 
Experience Center aangekomen. Er staan binnen 
allemaal mooie fietsen, zoals de fiets van Egon 
Bernal, de fiets waar Tom Dumoulin de Giro op 
won, de fiets waar Mathieu van der Poel op reed 
toen hij de gele trui had en de crossfiets 
waarmee Van der Poel wereldkampioen werd”. 
 
“Om 10:45 zijn we in twee groepen vertrokken. 
Een groep die 75 km ging rijden en een groep 
die 95 km ging rijden. Halverwege stond Erik op 
de pauze-plek. Hij had een mooi plekje 
uitgekozen waar we helemaal konden uitkijken 
op de vallei. Na de pauze maakte de groep van 
95 km nog een extra lusje waarna allebei de 
groepen afsloten met de finale van de Amstel 
Gold race: Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, 
Keuterberg (zie foto hiernaast) en ten slotte de 
Cauberg. Toen de groep van 75 km weer terug 
was, heeft Freek ze nog getrakteerd op een 
lekker ijsje in Valkenburg. Waarna iedereen nog 
iets kon eten van de lekkere vlaai van Jaap en de 
lekkere pasta van Martijn. Er waren douches 
geregeld waardoor iedereen weer fris terug naar 
Eemland kon”. 
 
“Aangekomen bij Eemland hadden Anneke, 
Ronald en Monique lekkere pasta en sla klaar 
gemaakt waar iedereen lekker van kon eten. 
Kortom, het was een top dag en zeker voor 
herhaling vatbaar”. 
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Kleding update 

RONALD BOUMAN 

Nu de meeste renners in de 
nieuwe clubkleding rijden, 
zijn we benieuwd naar 
jullie ervaringen. Laat van 
je horen via het mailadres 
kleding@wveemland.nl  
 
We weten inmiddels van de 
Epic Bibishorts (broek) dat 
deze stof kan gaan 
‘pluizen’. Wie dat 
doorgegeven heeft, krijgt 
een nieuwe. Alst goed is, 
heb je van Bioracer een 
bevestiging gekregen.  
 
Bij bestellingen boven 100 
euro hoort een gratis paar 
sokken. Heb je die nog niet: 
ik ben donderdag 14 juli 
van 18.15 tot 19 uur op de 
club.  

 
 
Begin juli is de tweede 
bestelronde afgerond. 
Levering wordt verwacht in 
september. De webshop 
gaat half augustus weer 
open voor bestelronde 3. 
Levering van die bestel-
ronde zal op z’n vroegst 
eind december zijn.   
 
Enne … bij wedstrijden 
rijden we vanaf nu in de 
nieuwe kleding. Dat is wel 
zo fair naar de sponsoren! 
 

 

Dubbelslag voor Nienke  
 

 
 
Nienke Vinke gaf zichzelf een fraai verjaardagscadeau. Op haar 18e verjaardag 
won ze overtuigend de Nederlandse tijdrittitel voor beloften. Ze was na ruim 15 
kilometer meer dan een halve minuut sneller dan Mirre Knaven (zilver) en Pem 
Hoefmans (brons). Een paar dagen later was het opnieuw feest, met winst op de 
weg. Nienke demarreerde in de slotronde uit het peloton en bouwde haar voor-
sprong elke minuut verder uit. Lisa van Belle en Nienke Veenhoven eindigden 
op bijna een minuut (!) als nummers twee en drie. 
 
Volgens Nienke was het NK Weg "een heel saaie koers want alleen op de VAM-
berg werd er hard gereden en daarna viel het weer helemaal stil zodat iedereen 
weer bij elkaar kwam". Naar eigen zeggen had ze geen goede benen. "Maar bij 
de vierde keer omhoog zat ik net op een gaatje, reed in de afdaling door, ging 
vervolgens langs de groep en trok vol door met een alles op niets poging en ben 
vooruit gebleven", analyseerde Nienke haar overwinning. De moraal van de 
overwinning in de tijdrit werkte dus door in de wegrace. "Ja, maar toch kwam 
deze overwinning totaal onverwachts. Vorig jaar was ik weg met Anna van der 
Meiden maar toen kreeg ik een lekke band waardoor ik niet mee kon doen met 
eindsprint. Dit is een mooie revanche!" 
 
De trui voelt heel goed, aldus Nienke, "want het is de leukste overwinning als je 
deze niet ziet aankomen. Ik ben er heel blij mee, zeker omdat ik in het voorjaar 
corona heb gehad en een tijdje niet heb kunnen koersen".  
Komend najaar maakt Nienke de overstap van de junioren naar de elites. "Ik 
weet nog niet wat ik in 2023 ga doen. Ik wil wel gaan crossen, maar waar-
schijnlijk iets minder dan vorig jaar. Ik wil geen half werk afleveren, maar voluit 
kunnen gaan". 

  

mailto:kleding@wveemland.nl
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Clubkampioenschap  
Op 21 juni werd op het eigen parkoers het Clubkampioenschap gereden. Niet in alle categorieen helaas, zo 
ontbraken de dames en de elite-beloften. Uiteindelijk werd er gestreden in zes categorieen. Algemeen 
clubkampioen werd Rob van Beek, alleen vooruit. En Ruben Ubels ging met twee bossen bloemen naar huis.  
 

        
 

Nieuwelingen 
1 Sven Schepers 
2 Niels van der Laan 
3 Storm de Kock 
 

 
 

Junioren 
1 Christiaan van Gent 
2 Finn de Graaf 
3 Tijn Tolboom 
 

 
 

Sportklasse 
1 Mark Snapper 
2 Frank Wassenaar 
3 Maas van Beek 
 

 
 

Amateurs 
1 Ruben Ubels 
2 Arian Stolwijk 
 

 

Masters 40+ 
1 Coen Beckers 
2 Wim van der Laan 
3 Mitja van Toorenburg 
 

 

Algemeen CK 
1 Rob van Beek 
2 Ruben Ubels 
3 Christiaan van Gent 
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Met dank aan het klusteam hangt er sinds vorige week weer een prachtig doek boven start/finish.  
 

Ook dubbelslag voor Puck 
 

 

Ook Puck Pieterse kon een dubbelzege op haar palmarès 
bijschrijven. Ze werd begin juli in Anadia (Portugal) 
Europees kampioene bij de beloftes op de mountainbike. 
Met de Nederlandse ploeg behaalde ze goud op de Team 
Relay. Het team, met naast Pieterse Fem van Empel, Lauren 
Molengraaf, Tom Schellekens, Rens Manen en David 
Haverdings, won met 50 seconden voorsprong op Italië.  
Individueel was Puck 'een klasse apart', aldus media, in de 
U23-categorie. Ze finishte met bijna een minuut voorsprong 
op rivale Fem van Empel en ruim ander-halve minuut op 
Giada Specia, die brons won.  
Puck is deze zomer vooral op de mountainbike actief, waar 
veel veldrijders in de zomer op de weg te vinden zijn. Ze 
hoopt op succes in de wereldbeker. De eerste wedstrijd, in 
Brazilië, sloeg ze nog over maar daarna werd ze twee keer 
tweede, in Albstadt (Duitsland) en in Nove Mesto (Tsjechië) 
en won ze, half juni, de vierde wedstrijd, in Leogang 
(Oostenrijk). Ze finishte met slechts twee seconden 
voorsprong op de Francaise Line Burquier. 'Het was een heel 
zware koers', aldus Puck. Halverwege de race maakte Line 
een fout waardoor ik een gat kon pakken, maar ik kon die 
voorsprong niet vasthouden, helaas'. Puck viel aan op de 
laatste klim, omdat ik wist dat ik daar van voren moest 
zitten. Dat kon ik wel volhouden tot op de finish'. 
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Jeugd wint Ploegentijdrit  
 

JEUGD 

Een jeugdteam van WV Eemland heeft, met 
over-macht, de TeleIdea Ploegentijdrit 
Gilze gewonnen, net als vorig jaar. Het 
team, dit keer bestaande uit Luuk de Kivet, 
Hielke van den Kieboom, Lotte Bouman, 
Berend van der Peet en Lucas van Twiller, 
was met een tijd van 23:15 min. en een 
gemiddelde snelheid van 39,2 km/u meer 
dan een minuut sneller dan de nummer 
twee. Het tweede Eemland-team werd 
vijfde, het derde team achtste. 
 

 
Eemland 1 

 

 
Eemland 2 
 
 
Foto’s van de wedstrijden zijn te vinden op 
http://www.wielerweekendgilze.nl/  

Junioren TTT selectie op ramkoers naar podium 
NCK 
 

MARTIJN VRIEZEN/ARNOUD STOFFELS 

Bij de jeugdcategorie, vijf jaar geleden, is gestart met het 
ploegen-tijdrijden als serieus onderdeel van de trainingen. Met 
wisselende samenstellingen en successen zijn deze trainingen 
een vast onderdeel van het seizoen geworden. De doelen van 
deze trainingen zijn om de renners te laten samenwerken en om 
te leren onderdeel van een team te zijn. Maar het belangrijkste 
is het plezier dat de renners beleven aan het groepsproces en de 
gezamenlijke prestatie. 
 
In 2019 hebben trainers Jaap en Martijn het doel gesteld om in 
2022 bij het NCK op het podium te staan. Op 1 oktober 2022, de 
datum staat rood omcirkeld in de agenda’s, zal blijken of dit 
ambitieuze plan werkelijkheid wordt. 
 
In 2021 reden Stef de Jong, Ralph-Karsten van de Vliet (1e jaars 
junioren) met Toinne Vriezen en Christian van Gent (2e jaars 
nieuwelingen) naar een 12e plek op het NCK. Drie van deze 
toppers reden op hun gewone rcefiets, één op een tijdritfiets. Dit 
jaar bestaat de selectie uit Stef de Jong, Ole Stoffels, Ralph-
Karsten van der Vliet, Toinne Vriezen en Christian van Gent. En 
alle vijf rijden ze nu op een tijdritfiets! 
 

 
 
Onder leiding van trainers Arnoud en Martijn wordt niets aan het 
toeval overgelaten. Er wordt elke week getraind, om communi-
catie en vertrouwen te vergroten, maar ook om het ploegenspel 
en de techniek te verfijnen en de snelheid te verhogen - naar 
boven de 50 km/h! Uit deze selectie-trainingen zal blijken welke 
vier renners het NCK gaan rijden en welke renner reserve is. 
Deze vijf renners zetten zich voor de volle 100% in voor dit TTT-
team om alles wat er inzit er uit te halen. Ze zijn tot op het bot 
gemotiveerd en gedisciplineerd.  
De lat ligt hoog en het vertrouwen in deze jongens is groot. Met 
dit team gaan we er een succes van maken!  

  

http://www.wielerweekendgilze.nl/
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Uitslagen 
 

Ronde van Zielhorst (14 mei) 
Cat 2: 7e Feran de Ruiter 
cat 3: 7e Jurre Veenstra 
cat 4: 5e Sara Pols, 14e Feline 
Veenstra 
cat 5: 15e Lotte Bouman, 16e 
Marlene de Ruiter, 20e Thijs 
Gerritsen 
cat 6: 12e Mick de Rooij, 14e 
Noah van Duinen, 20e Roan 
van der Steeg 
cat 7: 1e Alex van den Akker, 
3e Berend van der Peet, 13e 
Luuk de Kivet, 18e Friso van 
Vliet, 25e Hielke van den 
Kieboom 
Nwl-M: 15e Fitz Potter, 21e 
Sven Schepers, 22e Storm de 
Kock, 37e Twan Maarleveld, 
42e Roel Brons 
Jun-M: 5e Thijs Kortes, DNF 
Stef de Jong 
 
DK Tijdrijden Midden-NL (17 
mei, Zeewolde) 
Nwl-V: 1e Rosalie van Vliet 
Jun-V: 2e Nienke Vinke 
Nwl-M: 2e Fitz Potter, 3e 
Rinus Mijnten, 7e Twan 
Maarleveld, 10e Storm de 
Kock, 11e Sven Schepers 
 
DK Midden (6 juni, Tiel) 
Masters 40+: 4e Ferry de 
Ruiter, 12e Wobbe van den 
Kieboom 
Masters 50+: 7e Lars Rietveld, 
15e Jaap van der Breggen 
Nieuwelingen: 2e Fitz Potter, 
9e Twan Maarleveld, 13e 
Storm de Kock, 16e Sven 
Schepers, 22e Milan Lever 
Sportklasse: 5e Mark Snapper 
Junioren M: 3e Ole Stoffels, 9e 
Christian van Gent, 14e 
Kristoff Nijdam 
Amateur M: 1e Ruben Ubels 
Beloften: 8e Yoep van der Peet 
Elite: 9e Martin Mijnten 

NK Jeugd (11 juni, Nijverdal)  
cat 3M: 7e Jurre Veenstra 
cat 4V: 3e Lisa Brouwer, 6e Sara 
Pols, 13e Feline Veenstra 
cat 5V: 3e Lotte Bouman, 27e 
Marlene de Ruiter 
cat 6M: 44e Noah van Duinen, 63e 
Mick de Rooij 
cat 7M: 15e Berend van der Peet, 
28e Luuk de Kivet 
 
NK Tijdrijden (22 juni, Emmen) 
Nwl-V: 8e Rosalie van Vliet 
Jun-V: 1e Nienke Vinke 
Nwl-M: 7e Fitz Potter, 30e Rinus 
Mijnten 
Jun M: 31e Toinne Vriezen, 32e Sal 
Meijers, 34e Ralph-Karsten van der 
Vliet 
Belofte M: 13e Darren van Bekkum 
Belofte V: 3e Micha Bredewold 
 
NK Weg (24-26 juni, Wijster) 
Belofte M: 13e James Potter, 33e 
Darren van Bekkum 
Nwl-M: 25e Fitz Potter, 56e Rinus 
Mijnten, DNF Storm de Kock, DNF 
Niels van der Laan, DNF Twan 
Maarleveld 
Nwl-V: 23e Rosalie van Vliet 
Jun-V: 1e Nienke Vinke 
Bel-V: 16e Mischa Bredewold 
 
NK Weg (2 juli, Enter) 
Jun M: 26e Toinne Vriezen, 61e 
Ralph-Karsten van der Vliet, 71e 
Thijs Kortes, 80e Christian van Gent,  
DNF Sal Meijers, DNF Stef de Jong, 
DNF Ole Stoffels 
 
 

NK JUNIOREN 2022  
TOINNE VRIEZEN 

We stonden met het Eemland junioren-
team met vijf renners aan de start van 
het 150 km lange NK. Bij de start 
stonden we allemaal rond het midden 
van het peloton. In de neutralisatie 
waren sommigen opgeschoven en 
sommigen naar achter gezakt. Toen we 
los mochten, ging het gelijk hard maar 
minder hard dan normaal door de lengte 
van de koers.  
 
Ole moest helaas als eerste de strijd 
staken door steken en veel kramp. Hij 
baalde heel erg. Toen waren nog vier 
renners in koers. Op een kort klimmetje 
werd er hard doorgetrokken en verloor 
Stef de aansluiting met het peloton.  
De finale naderde. Ralph-Karsten en ik 
reden goed voorin. We hebben veel 
aangevallen om weg te komen. Doordat 
we met zijn tweeën zaten, konden we 
ook het ploegenspel spelen. Dit was 
heel erg leuk. Helaas lukte het niet om 
weg te komen en werd het toch een 
einsprint. Die resulteerde in een 26e 
plek voor mij, een 61e voor Ralph-
Karsten en een 80e voor Christian.  
 
We waren helemaal leeg maar erg 
tevreden. 
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Jumbo Visma Partnerdag 
Op zaterdag 16 juli 2022 organiseert 
Team Jumbo-Visma een 
partnerverenigingsdag voor leden van 
onze partnerverenigingen. WV 
Eemland is zo'n partnervereniging. 
Tijdens deze dag zijn er allerlei 
activiteiten. Er zijn 'Tour de Team 
Jumbo-Visma' races (Dikke Banden 
Races, Ready2Race Junior en 
Jeugdwedstrijden). Je kunt live kijken 
naar de veertiende etappe van de Tour 
de France, je krijgt een rondleiding 
door de Service Course en nog veel 
meer.  
 
Wil je er ook bij zijn?  
Meld je dan snel aan via deze link     
 

Inviplay start in Amersfoort 
Lekker een keer fietsen zonder op een 
club te zitten: het kan bij Inviplay, een 
gratis sportplatform waar je aangeeft 
welke sporten je leuk vindt en waar je 
woont. Bij een match krijg je een 
uitnodiging om mee te doen. Je kunt 
ook zelf het voortouw nemen: in een 
paar klikken zet je een activiteit online 
en worden anderen uitgenodigd om 
mee te doen. Inviplay is nu ook in 
Amersfoort gestart. Het is na 
Rotterdam en Utrecht de derde stad 
die meedoet.  
 
WV Eemland heeft gekozen voor de 
woensdagavond, lekker anderhalf uur 
trainen en fietsen. Begin juni was de 
kick-off in Amersfoort. Burgemeester 
Lucas Bolsius zei bij die gelegenheid 
dat 'bewegen ontzettend belangrijk is 
voor ieders gezondheid en welzijn'. 
Ook topcoach John van den Brom was 
aanwezig. 'Blijven sporten is 
ontzettend belangrijk. Niet alleen voor 
je gezondheid, maar ook het sociale 
gebeuren eromheen'.  

 

www.inviplay.nl 
 

  
 

Nederlandse topskaters rijden marathon in 
Amersfoort 
Eind mei werd bij WV Eemland de 'KNSB Reggeborgh Marathon Inline 
Cup Amersfoort' verreden, een inlineskate wedstrijd voor Neder-
landse topskaters. De marathon, deel uitmakend van de Reggeborgh 
marathon competitie, werd georganiseerd door de Amersfoortse 
IJsvereniging voor schaatsen en skaten (AIJV) die de ambitie heeft om 
'skate-centrum voor midden-Nederland' te worden. Het was voor AIJV 
de eerste keer dat een wedstrijd op een wielerbaan werd 
georganiseerd.  
Behalve een sprintwedstrijd over 100 meter, waren er marathons 
voor dames en heren, met toppers als wereldkampioene massastart 
Marijke Groenewoud en veelvoudig Nederlands kampioen Gary 
Hekman. Coaches Jillert Adema en Peter de Vries stonden langs het 
parkoers. 

 

Bij de dames vonden we de 
enige Eemland-vertegen-
woordigster: nieuwelinge 
Maaike Koelewijn werd 20e en 
verdiende zo nog net één punt 
voor het klassementt. 

 

Di Do Za zomer 2022 
De competities op dinsdagavond, donderdagavond en zaterdag-
middag zijn volop aan de gang. Er is minder animo dan vroeger, lijkt 
het, met gemiddeld 20-25 renners aan de start – waar het er vóór 
corona nog wel 50-60 waren. Waar zijn al die renners gebleven?  
Hoe dan ook, de competities stoppen in september.  
 

1 sept Slotrace donderdag-
avondcompetitie 

alle cat. m.u.v. 
jeugd 

6 sept Slotrace dinsdagavond-
competitie (+bbq) 

alle cat. m.u.v. 
jeugd 

24 sept Slotrace ZMW alle cat. m.u.v. 
jeugd 

 
(*) De ZMW (A- en B-klasse) start om 14.30 uur.  
(**) De wedstrijden beginnen om 19 uur, met een A- en B-klasse. Op 
elke 4e donderdag rijden we bij voldoende jury/wedstrijdleiding een 
puntenkoers. 

  

https://www.teamjumbovisma.nl/aanmeldformulier-partnerverenigingsdag-team-jumbo-visma/
http://www.inviplay.nl/
https://www.wveemland.nl/wedstrijden-en-evenementen/zaterdagcompetitie/
https://www.wveemland.nl/wedstrijden-en-evenementen/dinsdag-donderdagavondcompetitie/
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Sponsor Ben de Ruiter wil nieuw tenue op podium zien 

FREEK MAARLEVELD 

In de serie interviews met nieuwe clubsponsoren is 
het deze keer de beurt aan Ben de Ruiter van het 
gelijknamige tweewielerbedrijf in Nijkerk.  
 
Wie is Ben de Ruiter? 
Ik ben 43 jaar geleden geboren in Nunspeet en 
woon nu samen met Johanna en onze twee 
kinderen Marlene en Fèran in Nijkerk.  
 
Vertel eens wat meer over je tweewielerbedrijf 
Ik heb zeven jaar geleden de stap genomen om zelf 
een winkel te beginnen, na ruim twintig jaar 
ervaring in de fietsenbranche. 
 

 
 
Hoe ben je bij WV Eemland terecht gekomen? 
Marlene was 8 toen ze begon met wielrennen en 
veldrijden bij WV Eemland. Toen ik een keer bij een 
veldrijtraining was, raakte ik zo enthousiast dat ik 
zelf ook ben gaan veldrijden. 
 
Doe je ook nog andere sporten? 
Ik trek regelmatig de hardloopschoenen aan en heb 
ik op een redelijk niveau aan triathlon gedaan. Mijn 
doel is om op mijn 50e een hele triathlon te doen. 
 
Op welke prestatie ben je het meest trots? 
Mijn beste sportprestatie? De halve triathlon van 
Almere, in 4 uur en 56 minuten. Zakelijk gezien ben 
ik het meest trots op ons eigen merk racefietsen, de 
‘BdR’. Samen met collega’s uit de winkel hebben we 
daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt.  

 
 
Wat zijn je sterke en mindere punten op de fiets? 
Ik ben in het veld en op de atb behoorlijk technisch. 
Op de weg, zeker in de bochten, verlies ik wat terrein 
aan jongens die al in hun jeugd zijn gaan wielrennen.  
 
Vanaf dit seizoen rijden alle renners met jouw naam op 
broek en shirts. Hoe wil je op de hoogte blijven van hun 
ontwikkelingen en prestaties? 
Ik lees met veel plezier de nieuwsbrief. Vooral daar 
mee doorgaan, zou ik zeggen. 
 
WV Eemland staat bekend als opleidingsploeg. Bij veel 
verenigingen daalt het ledenaantal; bij onze club niet. 
Hoe komt dat? En kunnen we dat nog uitbreiden? 
Wat ik vooral zie, is een enthousiaste en sociale club 
met vooral jonge leden. Presteren is belangrijk, maar 
het plezier in het fietsen en met elkaar, is net zo 
belangrijk. Dus vooral daar op blijven richten!  
 
Je traint regelmatig mee op de woensdagavond. Heb je 
tips voor renners die nog twijfelen? 
De woensdagavondtrainingen zijn ontzettend leuk! 
Voor de beginner maar ook voor de meer ervaren 
renner. Het niveau is gevarieerd, waardoor mensen 
ook van elkaar kunnen leren. De trainingen worden 
gegeven door enthousiaste trainers waardoor het elke 
training weer een plezier is om mee te doen. Zoals ik 
al zei: het niveau is gevarieerd, dus twijfel je om mee 
te doen, sluit dan eens aan om het zelf te ervaren. 
 
Wil je nog iets toevoegen/zeggen tegen alle leden? 
Ik vind het een eer dat leden met onze naam op de 
kleding rijden. Ik hoop dat er veel mooie wedstrijden 
gereden worden in de nieuwe clubkleding. Het zou 
mooi zijn om het nieuwe tenue op het podium te zien! 
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26 “uitblinkers” die de afgelopen periode een prijs of andere 
onderscheiding wonnen of ontvingen voor hun prestaties in onder 
meer kunst, cultuur, onderwijs, media, wetenschap, sport of 
bedrijfsleven, kregen eind mei als blijk van erkenning en 
waardering een lunch aangeboden op Paleis Noordeinde. Gastheer 
en -vrouw waren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima 
die met de “uitblinkerslunch” hun erkenning en waardering 

uitspraken voor de mensen die een bijzondere prestatie hebben 
geleverd.  
 
Op de gastenlijst stonden behalve weerman Gerrit Hiemstra, 
schrijfster Lale Gül, visagist Nikkie de Jager en kunstschilder 
Natasja Kensmil en anderen, ook veel sporters die ergens 
kampioen in werden. Aan tafel mochten schaatser Thomas Krol 
(OK 1000 meter, WK sprint), rolstoelbasketbal-bondscoach Cees 
van Rootselaar (OK), shorttrackster Xandra Velzeboek (OK 
Relay), schaatsster Antoinette de Jong (EK 1500 meter en 
ploegenachtervolging) en natuurlijk 'onze' Puck Pieterse die 
wereldkampioen veldrijden bij de beloften werd. 

KONING LUNCHT MET PUCK  

… EN ANDERE ‘UITBLINKERS’  


