
Dit zijn de toppers die op de WK in Bergen de
strijd aangaan

Nieuwegein, 28 augustus - Bondscoach Thorwald Veneberg en talentcoaches Peter

Zijerveld en Loes Gunnewijk hebben vandaag de selecties bekend gemaakt voor de

tijdritten en wegwedstrijden van de elite mannen, elite vrouwen, beloften

mannen, junior mannen en junior vrouwen van de WK Wegwielrennen in Bergen,

Noorwegen. De wereldkampioenschappen vinden plaats van 16 t/m 24 september.

Elite-vrouwen

Tijdrit: 21,1 km (dinsdag 19 september)

Ellen van Dijk

Anna van der Breggen

Annemiek van Vleuten

Wegwedstrijd: 153 km (zaterdag 23 september)

Anna van der Breggen

Ellen van Dijk

Annemiek van Vleuten

Chantal Blaak

Marianne Vos
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Amy Pieters

Lucinda Brand

Janneke Ensing

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het niveau
van het internationale vrouwenwielrennen is de laatste jaren flink gegroeid.
Het zijn zeker niet alleen Nederlandse vrouwen die dit seizoen de
overwinningen pakken. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat deze dames
voor de overwinning kunnen gaan strijden!
— Bondscoach Thorwald Veneberg

Elite-mannen

Tijdrit: 31 km (woensdag 20 september)

Tom Dumoulin

Wilco Kelderman

Wegwedstrijd: 277 km (zondag 24 september)

Niki Terpstra

Tom Dumoulin

Jos van Emden

Dylan van Baarle

Sebastiaan Langeveld

Bauke Mollema

Lars Boom

Wout Poels

Koen de Kort

Het is een sterke groep renners, die de aanval als handelsmerk hebben. Het
totale niveau van de Nederlandse mannen groeit ieder jaar verder. Dus ik zie
ons steeds een stap dichter bij een titel komen en dan heb ik het ook over de
tijdrit.
— Thorwald Veneberg

Mannen-beloften

Wegwedstrijd: 191 km (vrijdag 22 september)

Fabio Jakobsen



Bram Welten

Julius van den Berg

Joris Nieuwenhuis

Pascal Eenkhoorn

Besloten is om niet mee te doen aan de tijdrit. Bij de beloften ligt de focus op
de wegwedstrijd met Fabio Jakobsen en Bram Welten als afmakers. We
gokken op een aankomst van een redelijk grote groep waarbij minimaal één
van de genoemde sprinters in moet zitten. Fabio won onlangs nog een lastige
etappe in de Tour de l’Avenir. Ze worden omringd door een sterke ploeg.
— Talentcoach Peter Zijerveld

Junior-vrouwen

Tijdrit: 16,1 km (maandag 18 september)

Anne de Ruiter

Marit Raaijmakers

Wegwedstrijd: 76,4 km (vrijdag 22 september)

Anne de Ruiter

Marit Raaijmakers

Lorena Wiebes

Eva Jonkers

Noa Jansen

Rozemarijn Ammerlaan

Junior-mannen

Tijdrit: 21,1 km (dinsdag 19 september)

Thymen Arensman

Daan Hoole

Wegwedstrijd: 135,5 km (zaterdag 23 september)

Thymen Arensman

Daan Hoole

Maikel Zijlaard

Minne Verboom

Marijn van den Berg



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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