
Van de Groenendaal wint zilver op WK BMX

ROCK HILL - De Nederlandse BMX-ploeg wist zaterdagavond (lokale tijd) op het

WK BMX in Rock Hill (USA) met finaleplaatsen bij de elite-men, elite-women en

de junior-men de vooraf gestelde doelen te halen. Uiteindelijk wist alleen Kevin

van de Groenendaal die plek in de eindstrijd in eremetaal om te zetten. Hij

veroverde zilver bij de junior-men. Niek Kimmann greep met een vierde plaats bij

de elite-men maar heel nipt naast het eremetaal.

 

De wereldkampioen bij de elite-men van 2005 (Zolder) stond voor het derde jaar op rij in de

finale van de mondiale titelstrijd. De Overijsselse BMX'er verliet het WK echter voor het eerst

zonder eremetaal, waar hij met een vierde plek wel zeer dichtbij was. Kimmann wist als enige

landgenoot een finaleplaats af te dwingen bij de mannen. De titel ging naar de Amerikaan

Corben Sharrah.

 



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.

Bij de vrouwen gold Laura Smulders als nummer één van de wereld en kersvers Europees

kampioene vooraf als één van de favorieten voor een medaille. In de finale kon de Gelderse een

mindere start niet meer rechtzetten, waarna ze als zesde over de finishlijn kwam. Ze zag haar

zus Merel Smulders tot de halve finale doordringen in Rock Hill. De Amerikaanse Alise Post

veroverde het goud.

 

De wedstrijd bij de junior-men zorgde in alle opzichten voor het sportieve hoogtepunt voor de

BMX-selectie van bondscoach Bas de Bever op dit wereldkampioenschap. Drie landgenoten

stonden in de finale. Kevin van de Groenendaal hoefde uiteindelijk alleen de Zwitser Cedric

Butti voor te laten gaan en verliet het WK dan ook met zilver. Ian van Heugten eindigde als

vijfde, Tino Popma werd zevende. De Nederlandse ploeg kwam niet uit in de categorie junior-

women.
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