
WK-selectie wegwielrennen bekend
Papendal, 3 september - 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

Innsbruck, Oostenrijk. De wereldkampioenschappen vinden plaats van 23 tot en

met 30 september.

"Zowel met de elite-mannen, als de elite-vrouwen rijden we een uitstekend
seizoen. Met drie wereldkampioenen is Nederland op meerdere vlakken de
favoriet. Het selectieve parcours dat de WK-organisatie heeft uitgetekend past
bij de selectie die afreist naar Oostenrijk. Wij gaan er alles aan doen om de
wereldtitels in Nederland te houden."
— Thorwald Veneberg

Elite-vrouwen

Tijdrit: 27,8 km (dinsdag 25 september)
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Lucinda Brand

Anna van der Breggen

Ellen van Dijk

Annemiek van Vleuten

Wegwedstrijd: 156,2 km (zaterdag 29 september)
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Janneke Ensing

Elite-mannen

Tijdrit: 52,5 km (woensdag 26 september)

Tom Dumoulin

Dylan van Baarle

Wilco Kelderman

Wegwedstrijd: 258,5 km (zondag 30 september)
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"Het WK wordt op een uitzonderlijk zwaar parcours verreden, wat in de
geschiedenis zelden is voorgekomen. Desondanks hebben de Tour de l'Avenir
en andere wedstrijden laten zien dat wij renners hebben die een belangrijke rol
van betekenis kunnen spelen op dit WK. We gaan voor het allerhoogsten en
dat is een podiumplek."
— Peter Zijerveld

Beloften-mannen

Tijdrit: 27,8 km (maandag 24 september)

Pascal Eenkhoorn

Julius van den Berg

Wegwedstrijd: 179,9 km (vrijdag 28 september)
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"We hebben een goed trainingskamp gehad op het WK-parcours in Oostenrijk.
Internationaal laten de renners zien zich met de beste te kunnen meten.
Wellicht is een podiumplaats wat te hoog gegrepen, maar kunnen we gaan
voor een top 10-plek."
— Peter Zijerveld 

Junior-mannen

Tijdrit: 27,8 km (dinsdag 25 september)

Enzo Leijnse

Manuel Michielsen

Wegwedstrijd: 132,4 km (donderdag 27 september)



OVER KNWU

Enzo Leijnse

Casper van Uden

Rick Pluimers

Wessel Krul

Axel van der Tuuk

"Ook wij hebben een goed trainingskamp gehad op het parcours in Oostenrijk.
Het is een uniek parcours wat een mooie uitdaging is en waarbij we voor het
allerbeste gaan. De tijdrit ligt beide dames goed, dus daarom gaan we voor
een top 8-klassering."
— Loes Gunnewijk

Junior-vrouwen

Tijdrit: 20 km (maandag 24 september)

Rozemarijn Ammerlaan

Britt Knaven

Wegwedstrijd: 71,7 km (donderdag 27 september)
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De afdeling Communicatie voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en
beeldmateriaal. De afdeling Communicatie is bereikbaar via telefoonnummer 085 070 1917 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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