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KNWU-selectie voor WK Veldrijden bekend

PAPENDAL, 24 januari 2021 -Bondscoach Gerben de Knegt heeft de selectie voor
het wereldkampioenschap veldrijden gereed. De mondiale titelstrijd wordt op 30
en 31 januari verreden in het Belgische Oostende en biedt startgelegenheid aan
elite en beloften (M/V).

"In alle vier de wedstrijden maken we kans op de wereldtitel, maar dat wil uiteraard niet zeggen
dat ik er bij voorbaat van uit ga dat we daarmee ook alle keren gaan winnen. Een
wereldkampioenschap is altijd een bijzondere race, waar sommige renners boven zichzelf
kunnen uitstijgen. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de kans op succes het grootst is bij de
elite-vrouwen, ook omdat we hier meerdere kanshebbers hebben om het goud te veroveren. In
alle andere categorieën is er zeker concurrentie van buiten onze landgrenzen, zo verwacht ik bij
de elite-mannen voor titelverdediger Mathieu van der Poel fel weerwerk van Belgische uitdager
Wout van Aert. De voorbereiding op dit wereldkampioenschap is anders dan in andere jaren,
we hebben bijvoorbeeld met onze beloften minder gezamenlijk kunnen trainen. Toch weet ik
dat iedereen er klaar voor is en hoop ik dat het WK kan plaats vinden zoals gepland."
Selectie Elite Mannen
Mathieu van der Poel
Lars van der Haar
Corné van Kessel
Joris Nieuwenhuis
David van der Poel
Selectie Elite Vrouwen
Ceylin del Carmen Alvarado
Annemarie Worst
Lucinda Brand
Denise Betsema
Yara Kastelijn
Marianne Vos
Sophie de Boer
Anne Tauber
Selectie U23 mannen
Ryan Kamp
Pim Ronhaar
Mees Hendrikx
Tim van Dijke
Kyle Agterberg
Luke Verburg

Selectie U23 vrouwen
Manon Bakker
Puck Pieterse
Inge van der Heijden
Aniek van Alphen
Fem van Empel
Shirin van Anrooij
Susanne Meistrok
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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 +31 6 12 40 80 15 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 en voor de wielersport in Nederland. Wij zijn er voor iedereen met een
wielerdroom. De KNWU is er niet alleen voor de top- en wedstrijdsport. Wij zijn er voor alle fietsers die beter
willen (leren) fietsen. Onder auspiciën van de KNWU worden er jaarlijks honderden wielerwedstrijden en diverse
evenementen voor prestatieve fietsers georganiseerd.
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