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Baanselectie wereldbekers Parijs en Milton
bekend
Papendal, 15 oktober – De baanselectie voor de wereldbekers Parijs en Milton zijn
bekend. Van 19-21 oktober komen de selecties van Peter Schep en Hugo Haak in
actie in Parijs, Frankrijk. De sprinters rijden een week later (26-28 oktober) ook
in Milton. De duurrenners komen niet in actie in Canada.

Wereldbeker Parijs, Frankrijk (19-21 oktober)
Duuronderdelen

“Terugkijkend naar het EK rijden beide teams in de madison in een andere
samenstelling. Jan-Willem van Schip sloeg het Europees kampioenschap over
door een druk wegseizoen en is nu weer terug op de baan. Hij vormt een
sterke en snelle combinatie met Wim Stroetinga. Bij de dames rijdt Nina
Kessler in plaats van Amy Pieters, die vanwege een druk en succesvol najaar
op de weg rust nodig heeft. Voor Nina is dit een prachtige kans om samen met
Kirsten Wild voor een topklassering te gaan. Mylène de Zoete reed een goed
EK U23 en heeft daardoor deze plek op de scratch afgedwongen."
— Peter Schep

Selectie duurrenners
- Kirsten Wild: omnium, madison
- Nina Kessler: madison, puntenkoers
- Mylène de Zoete: scratch
- Wim Stroetinga: scratch, madison
- Jan-Willem van Schip: madison, points omnium
Sprintonderdelen

“We komen uit een zwaar en goed trainingsblok en kunnen in Parijs en Milton
laten zien dat we bij de beste landen in de teamsprint horen. Vanuit dit niveau
werken we vervolgens verder naar het piekmoment tijdens de wereldbekers 3
en 4 in december. We gaan bij zowel de mannen als bij de vrouwen voor de
Olympische kwalificatiepunten die verdeeld worden op deze wereldbekers"
— Hugo Haak

Selectie baansprinters
- Mannen teamsprint: Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Sam Ligtlee en Harrie Lavreysen
- Mannen sprint: Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland
- Mannen keirin: Sam Ligtlee
- Vrouwen teamsprint: Laurine van Riessen en Hetty van de Wouw
- Vrouwen sprint: Laurine van Riessen en Hetty van de Wouw
- Vrouwen keirin: Laurine van Riessen

Wereldbeker Milton, Canada (26-28 oktober)

Selectie baansprinters
- Mannen teamsprint: Nils van ‘t Hoenderdaal, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Sam
Ligtlee
- Mannen sprint: Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland
- Mannen keirin: Harrie Lavreysen
- Vrouwen teamsprint: Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx en Hetty van de Wouw
- Vrouwen sprint: Shanne Braspennincx en Hetty van de Wouw
- Vrouwen keirin: Shanne Braspennincx
* De duurrenners rijden niet in Milton.
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