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Olympisch kampioene Elis Ligtlee stopt met
baanwielrennen
Apeldoorn, 28 december – Elis Ligtlee stopt per direct met baanwielrennen. De

wereldbeker in Berlijn, eind november, was haar laatste optreden op het hoogste

niveau. Ze sluit haar topsport-carrière af met het hoogst haalbare; olympisch

goud op de keirin bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
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Elis Ligtlee was vanaf haar entree in het baanwielrennen in 2011 meteen al heel succesvol en

grossierde in vele nationale en internationale titels. Haar specialiteiten waren de sprint, 500

meter tijdrit en de keirin. Op de Olympische Spelen in 2016 verraste ze vriend en vijand door

olympisch goud te winnen op haar onderdeel de keirin.

“Ik miste de afgelopen tijd het plezier in wat ik deed en was steeds op zoek
naar de noodzakelijke motivatie om er vol voor te gaan. Na lang wikken en
wegen heb ik de knoop doorgehakt en ben ik eerlijk naar mezelf geweest en
heb het besluit genomen om te stoppen met baanwielrennen. Hoe moeilijk
deze keuze ook is. Ik kijk terug op een mooie carrière en bedank iedereen;
familie, vrienden, sponsoren, trainers en coaches van de KNWU die mij tijdens
mijn topsport carrière gesteund hebben. Het is nu tijd voor een nieuw
hoofdstuk in mijn leven.”
— Elis Ligtlee

“Ik heb veel respect voor de keuze van Elis om te stoppen met het
baanwielrennen. Het zal een gemis voor het team en de baansport zijn. Ze
heeft een hele succesvolle carrière gehad met natuurlijk de olympische titel als
hoogtepunt. Wij wensen haar veel succes voor de toekomst met alles wat ze
gaat doen.” 
— Bondscoach Hugo Haak

Belangrijkste prestaties
Goud. Olympische Spelen, Baan - Keirin - Rio de Janeiro, Brazilië (2016)

Goud. Wereldbeker Baan - Sprint - Cali, Colombia (2015)

Goud. Europees kampioenschap Baan - Keirin - Grenchen, Zwitserland (2015)

Goud. Europees kampioenschap Baan - Sprint - Grenchen, Zwitserland (2015)

Zilver. Wereld kampioenschap Baan - Sprint - Saint-Quentin-en-Yvelines, Frankrijk (2015)

Brons. Wereld kampioenschap Baan - 500m - Apeldoorn, Nederland (2018)

Brons. Wereld kampioenschap Baan - 500m - Londen, Engeland (2016)

Haar carrière als baanwielrenster sluit ze af met 15 medailles op NK's, 28 medailles op EK's,

1 Wereldbeker overwinning, 4 medailles op WK’s en een olympische titel.



OVER KNWU

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 36.000 leden per 1 april 2018. Onder
auspiciën van de KNWU worden er jaarlijks honderden wielerwedstrijden en diverse evenementen voor
prestatieve fietsers georganiseerd.
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