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De Nederlandse veldrijders kunnen voortaan gebruik maken van een Nationaal 
Trainings Centrum (NTC) in Eindhoven. De KNWU heeft dit centrum opgericht 
dankzij subsidie van de provincie Noord-Brabant. De sport heeft de wortels in 
deze provincie liggen. Er komen veel talenten uit Brabant en er worden veel 
wedstrijden gehouden. Gerben de Knegt gaat de jonge talenten begeleiden.
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Limburgse beloftenteams slaan handen ineen

De Limburgse wielerverenigingen TWC Maas-
landster Zuid-Limburg, De Bergklimmers en WC 
Midden Limburg nemen in 2014 gezamenlijk 
deel aan de KNWU Beloftencompetitie. De coa-
ches van het RTC Wielrennen Limburg, Danny 
Stevens en Britt Jochems hebben hun mede-
werking aan dit initiatief gegeven. Volgens 
Chris Tiekstra, directeur van de WielerFederatie 
Limburg (WFL), is deze samenwerking een 
goede ontwikkeling:  ,,Je mag het gerust een 
mijlpaal noemen. Nog niet zo heel lang geleden 
was het lastig om de verschillende verenigin-
gen aan tafel te krijgen. Iedereen ging vooral 
voor eigen succes. Mede door de inzet van de 
coaches van het RTC is de onderlinge sfeer 
steeds verder verbeterd. De clubs overleggen 
nu veel meer en dat is goed te merken. De sfeer 
onderling is belangrijk, maar ook het gegeven 
dat men ziet dat de extra aandacht voor de 
wielertalenten vruchten begint af te werpen, 
versterkt de samenwerking.” De gezamenlijke 
deelname aan de KNWU Beloftencompetitie is 
belangrijk omdat er nog niet voldoende belofte-
renners per club beschikbaar zijn.

Unieke samenwerking aangepast wielrennen

Aangepaste wielrenners in de regio Limburg 
gaan er op vooruit de komende jaren. Op 26 
september gaf burgemeester Delissen van de 
gemeente Peel en Maas  namelijk de aftrap van 
een uniek initiatief: een samenwerkingsverband 
tussen verschillende bonden, verenigingen en 
disciplines. Concreet houdt dat in dat jeugd en 
volwassenen met een beperking de wielersport 
veilig en onder deskundige begeleiding uit kun-
nen oefenen. Wielerclub Midden-Limburg stelt 
haar accommodatie en trainers ter beschikking 
aan deze doelgroep. Ook neemt de club de 
secretariële taken en informatievoorziening 
via de website voor haar rekening. Andere 
initiatiefnemers van het project zijn  de KNWU,  
Wielerfederatie Limburg, Stichting Breedte 
Sport Limburg en Tandemclub Limburg.

Hoogerland zamelt geld in voor Stichting Jayden

De Grand Tour Johnny Hoogerland heeft op 
22 september 6.805 euro opgeleverd voor de 
Stichting Jayden. Die stichting vecht tegen 
neuroblastoom kanker bij kinderen. Aan de 
tweede editie van deze toertocht deden circa 
vijfhonderd deelnemers mee, waaronder Hoog-
erland zelf. ,,Ik krijg nu zelf een kindje en als je 
dan ziet hoe het ook kan gaan, dan raakt je dat. 
Als ze je dan vragen om daar iets voor te doen, 
dan doe je dat met alle plezier”, meldde hij na 
afloop aan Omroep Zeeland.

Nieuws of aankondiging doorgeven?  
Mail naar redactie@knwu.nl o.v.v. Regionaal

Klein Verzet
ZUID Het Nederlandse veldrijden zit weer in 

de lift als we naar de jongere catego-
rieën kijken. Mee eens?
,,We doen het absoluut goed, maar hoe-
veel beloften zijn er nou prof geworden 
de laatste jaren? Ik denk dat het deels 
aan een gebrek aan begeleiding heeft 
gelegen. Ik heb heel veel zelf moe-
ten uitvogelen. Bij mij is dat gelukkig 
gelukt, maar ik ken ook veel jongens die 
naar mijn idee zijn afgehaakt wegens 
gebrekkige informatie. Hoe ze met bles-
sures om moesten gaan, motivatiedip-
jes, et cetera. Hopelijk kunnen we dat 
nu een beetje ondervangen.”

Wordt Nederland het nieuwe België in 
veldritland?
,,Dat is allemaal nog maar af te wachten 
natuurlijk. Lars van der Haar is van 
uitzonderlijke klasse, dus daar gaan 
we nog lange tijd plezier aan beleven. 
Mathieu van der Poel komt er natuurlijk 
aan en vergeet bijvoorbeeld Thijs van 
Amerongen ook niet. Dat is een solide 
top-10 renner geworden. Dat wordt 
vaak onderschat in Nederland. Ik weet 
als geen ander wat je moet doen om 
top-10 te rijden en dat is echt heel erg 
moeilijk. Veldrijden is wel een klein 
wereldje, maar dat komt ook omdat er 
maar heel weinig plek is. Ik vergelijk 
het wel eens met de Formule 1. Hoeveel 
coureurs rijden daar rond?”

Je bent dit jaar zelf gestopt met veldrij-
den. Was dat even wennen?
,,Zeker. Ik ben achttien jaar beroepsren-
ner geweest en dat is best een lange 
periode. Ik ben in maart gestopt en deze 
zomer heb ik nog wel wat afgetraind. 
In augustus ben ik met mijn nieuwe 
functie begonnen en sindsdien is het 
best wel hectisch. In het veldritseizoen 
ben je bijna elk weekend op pad. Met 
het mountainbiken zal het volgend jaar 
wel iets rustiger zijn. Ik kan niet zeggen 
welke discipline ik mooier vind. Als 
renner valt het wel te combineren, maar 
een volledig seizoen rijden gaat niet. 
Doordat mountainbike-koersen steeds 
korter worden, beginnen de twee spor-
ten wel steeds meer op elkaar te lijken.”

Sinds kort ben je trainer van het NTC in 
Eindhoven. Bevalt het?
,,Trainer is een groot woord. Ik ben 
meer coach dan trainer eigenlijk. Op dit 
moment ben ik in dienst bij de KNWU 
als talentencoach offroad. Dat houdt in 
dat ik per week twintig uur beschikbaar 
ben voor het veldrijden en twintig uur 
voor het mountainbiken. Wat betreft 
het mountainbiken houdt dat concreet 
in dat ik de jongens van Team TROI 
ondersteun, die allemaal intern in Sit-
tard zitten. Daar zit ik dus twee dagen in 
de week. In het veldrit gedeelte ben ik 
belast met het opstarten van het NTC in 
Eindhoven. Dat houdt voorlopig in dat ik 
het allemaal moet vormgeven.” 

Hoe zou je het graag willen hebben?
,,Het staat al behoorlijk op de rails. We 
hebben subsidie gekregen van de pro-
vincie Brabant voor het opstarten van 
het NTC. Daardoor zijn we verbonden 
aan het CTO (Centrum Topsport en On-
derwijs). Via deze organisatie, die korte 
lijntjes heeft met allerhande faciliteiten 
kunnen wij ook gebruik maken van 
bijvoorbeeld diëtisten, krachttrainers 
of mentale begeleiders. Ook fysiothe-
rapeuten en sportartsen kunnen we via 
het CTO benaderen. Ik overleg momen-
teel met al die experts om te komen tot 
een soort plan voor het hele jaar.”

Wie zijn de renners van het NTC?
,,Dat zijn één op één ook dezelfde ren-
ners als die in de selectie en talenten-
groepen van de bondscoach zitten. Voor 
de junioren maak ik zelf de selectie, bij 
de overige categorieën neem ik gewoon 
de selectie van Johan Lammerts over.”

Wat is het doel van het NTC?
,,De provincie Brabant heeft veldrijden 
tot speerpunt uitgeroepen. Het doel 
van het NTC is dus om jonge veldrijders 
klaar te stomen voor de profs. Er is 
momenteel maar één echt commercieel 
veldritteam en dat is het Rabobank De-
velopment Team. Maar zelfs zij richten 
zich niet puur op veldrijden natuurlijk. 
Maar zij hebben wel alle faciliteiten 
die je nodig hebt. Renners die daar een 
beetje tegenaan hikken hebben eigen-
lijk niks. Die zitten bij een club en als 
je toevallig een leuke clubtrainer hebt 
dan kun je verder komen. Voor dat soort 
renners zijn wij er. Ik geef trainingen en 
ik bezoek ook alle nationale trainings-
punten in het land. Ook ga ik mee naar 
alle wereldbekerwedstrijden. Dan 
ben ik er voor de begeleiding rond die 
wedstrijden.”

‘We 
doen het 

abso-
luut 

goed’
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