
Hetty van de Wouw rijdt naar brons op EK
Baan

ANADIA - Hetty van de Wouw bezorgde de Nederlandse baanploeg een nieuwe

medaille op het Europees Kampioenschap op de baan voor beloften en junioren

(m/v) in het Portugese Anadia. De Brabantse werd derde in het sprinttoernooi bij

de beloften-vrouwen, nadat ze in de kwalificatie de tweede tijd had laten klokken.

Eerder dit toernooi won Van de Wouw samen met Kyra Lamberink de Europese

titel op de teamsprint in deze categorie.

 



Het was de enige medaille voor Nederland op deze dag, al waren de junior-vrouwen Steffie van

de Peet er op de 500 meter en Amber van der Hulst er op het omnium dichtbij. Van de Wouw

kon uiteindelijk leven met haar bronzen plak. "In de halve finale trad ik aan tegen een renster

die in de kwalificatie net iets langzamer was, maar uiteindelijk wint ze het sprinttoernooi wel. Ik

richt me nu op de 500 meter en de keirin. Een zwaar programma waar ik zelf voor heb gekozen.

Ik hoop op nog meer succes, maar ik denk dat ik volgende week pas besef hoe tevreden ik mag

zijn hoe het hier gaat als eerstejaars belofte-vrouw."
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OVER KNWU

De afdeling Communicatie voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en
beeldmateriaal. De afdeling Communicatie is bereikbaar via telefoonnummer 030 - 751 33 17 of per e-mail via
pers@knwu.nl.

KNWU
De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) is opgericht op 26 januari 1928. De KNWU is de
overkoepelende sportbond van én voor de wielersport in Nederland. Het doel van de bond is om geheel sportief
wielerminnend Nederland adequaat te ondersteunen. De KNWU telt ruim 32.000 leden per 1 april 2016. Onder
auspiciën van de KNWU worden er jaarlijks honderden wielerwedstrijden en diverse evenementen voor
prestatieve fietsers georganiseerd.
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