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Moerenhout hield in de afgelopen periode van inactiviteit contact met Tom Dumoulin over zijn

eventuele olympische ambities. Onlangs kreeg hij van de Limburger de bevestiging dat hij graag

voor zijn land wil uitkomen in Tokyo.
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OVER KNWU

“In Nederland beschikken we over een aantal sterke tijdrijders, maar de klasse
die Tom op dit onderdeel al tentoon spreidde is van een uitzonderlijk niveau.
Daarbij denk ik aan zijn optreden op de vorige Olympische Spelen, maar ook
aan de wereldtitel die hij in 2017 (Bergen) behaalde. Tom Dumoulin heeft
aangegeven met ambities te starten in de tijdrit en de wegwedstrijd en ik ben
ervan overtuigd dat hij zich – samen met zijn ploeg – optimaal zal
voorbereiden. De concurrentie op de Olympische Spelen zal groot zijn, maar
we gaan met Tom voor het hoogst mogelijke resultaat.”
— Bondscoach Koos Moerenhout

In de wegwedstrijd start de ploeg ook met ambities.

“Ik denk dat we niet over een uitgesproken topfavoriet beschikken, maar dat
we wel degelijk hoge ogen kunnen gooien met sterke renners als Bauke
Mollema, Wilco Kelderman, Tom Dumoulin en Dylan van Baarle.” Zoals eerder
gemeld is er door de inzet van een extra baansprinter één plaats in de
wegploeg ingeruimd voor een baanrenner. De keus is op Yoeri Havik gevallen.
“Ik denk dat we die vijfde plek met het beschikbare potentieel ook anders
hadden kunnen invullen, maar het is een gegeven dat deze keuze gemaakt is
in verband met de kansen op goud op de teamsprint. Ik ben ervan overtuigd
dat Yoeri Havik een hem toebedachte rol prima kan invullen in de
wegwedstrijd.”
— Bondscoach Koos Moerenhout
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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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