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De KNWU en Elis Ligtlee starten nieuwe
samenwerking
Papendal, 14 augustus – De KNWU gaat samen met Olympisch keirin kampioene,

Elis Ligtlee, een nieuw programma opstarten. - Elis schakelt op naar een veiliger

en gezonder sportklimaat - Vanaf medio september gaat Elis Ligtlee diverse

presentaties verzorgen en informatieve gesprekken voeren met (top)sporters en

verenigingen.

De KNWU en Elis Ligtlee trekken samen op
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"De KNWU hecht grote waarde aan een veilig en gezond sportklimaat. Hiertoe
heeft zij als eerste sportbond in Nederland een onderzoek laten doen naar
grensoverschrijdend gedrag binnen de wielersport, met als publicatie -
Opschakelen - In Elis hebben wij een goed boegbeeld gevonden voor de
opvolging van dit rapport, waarin wij diverse nieuwe maatregelen en richtlijnen
presenteren om een veiliger en gezonder sportklimaat te realiseren. Wij zijn
zeer verheugd dat wij op deze manier een prachtige nieuwe samenwerking
aangaan met Elis.”
— Thorwald Veneberg, Algemeen Directeur

Elis Ligtlee beëindigde haar 17-jarig topsportcarrière in december 2018. Onlangs richtte zij haar

eigen bedrijf Elis Ligtlee Sports & Lifestyle op, waarmee zij fietsclinics, presentaties en personal

trainingen verzorgt. 

“Ik vind het fijn dat de KNWU mij de gelegenheid biedt om mijn ervaring en
kennis binnen de topsportwereld te delen met andere (top)sporters. Zelf heb ik
het tijdens mijn carrière best wel eens gemist dat ik met andere (ex-)sporters
kon praten over lastige kwesties en wat wel of juist niet ‘normaal’ is binnen de
topsportwereld. Ik hoop met mijn kennis en ervaring andere sporters en
verenigingen te kunnen helpen om een meer ‘open cultuur’ na te streven.”
— Elis Ligtlee

De voorbereidingen van het programma - Elis Schakelt op naar een veiliger en gezonder

sportklimaat - zijn inmiddels in volle gang en worden verzorgd door de KNWU in nauwe

samenwerking met Mood Concepts, dat ook het management van Elis Ligtlee verzorgt.
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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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