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Startplekken baanonderdelen Olympische
Spelen zijn ingevuld

PAPENDAL, 17 juni 2021 -Bondscoaches Hugo Haak en Adriaan Helmantel

hebben voor de Olympische onderdelen van het baanwielrennen voor Tokyo de

Nederlandse startplekken ingevuld.  In totaal worden vier vrouwen en zes

mannen afgevaardigd door de KNWU op de baanonderdelen. Beide coaches

hebben hooggespannen verwachtingen van de kansen van de Nederlandse

baanploeg.
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Welke namen voor ons land uitkomen in Tokyo was al bekend ofwel lag dit voor de hand, maar

met name op de sprintnummers moesten er nog knopen doorgehakt worden over de bezetting

van de onderdelen. Bij de mannen rijdt Harrie Lavreysen als wereldkampioen op alle genoemde

onderdelen de teamsprint, de sprint en de keirin. Waar hij in het sprinttoernooi Jeffrey

Hoogland aan zijn zijde weet, is Matthijs Büchli de tweede landgenoot op de keirin. Bij de

vrouwen rijden Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen alle sprintonderdelen.

Bondscoach sprintonderdelen Hugo Haak benadrukt dat in het geval van de teamsprint bij de

vrouwen een belangrijk verschil optreedt met eerdere uitgaven van de Olympisch Spelen.

“De nadruk ligt bij de vrouwen op de individuele onderdelen sprint en keirin.
Hier is ook onze training op gericht geweest in de afgelopen anderhalf jaar. Het
is verplicht om ook in de teamsprint uit te komen volgens de regels van het
IOC en de UCI maar daar ligt bij de vrouwen dus niet de focus. Bij de mannen
kunnen we op alle onderdelen voor de titels meedoen, te beginnen met de
teamsprint. Daarna kan de focus op de keirin en de sprint.” 
— Bondscoach sprintonderdelen Hugo Haak

Adriaan Helmantel, die eindverantwoordelijk is voor de duurrenners op de piste, noemt de

selectie van de vier duurrenners logisch. Jan Willem van Schip en Kirsten Wild rijden het

omnium, terwijl ze in de koppelkoers uitkomen met respectievelijk Yoeri Havik en Amy Pieters.

“De afgelopen jaren hebben we met deze renners getoond op alle vier de
onderdelen mee te kunnen doen om de medailles. De aanloop naar de
Olympische Spelen verliep ook voor deze renners niet zoals gepland, het was
puzzelen binnen steeds veranderende kalenders op de weg en de baan om de
voorbereiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Met een wegprogramma
en een aantal specifieke trainingsblokken op de baan hebben we dat goed
kunnen opvangen. De wedstrijd in Gent eerder dit jaar bewees dat onze
sporters in de afgelopen periode goed bezig zijn geweest. We hebben er
gezamenlijk alle vertrouwen in dat we tot mooie prestaties kunnen komen in
Tokyo.”
— Bondscoach duuronderdelen Adriaan Helmantel

Helmantel krijgt in Tokyo Tim Veldt aan zijn zijde, die de duursporters weer vanaf de kant gaat

coachen. 

De geselecteerde renners en de onderdelen waarop ze uitkomen in Tokyo:



OVER KNWU

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.

 

Roy van den Berg Team sprint

Harrie Lavreysen Team sprint, sprint, keirin

Jeffrey Hoogland Team sprint, sprint

Matthijs Büchli Team sprint, keirin

Jan Willem van Schip Madison, omnium

Yoeri Havik Madison

Shanne Braspennincx Team sprint, sprint, keirin

Laurine van Riessen Team sprint, sprint, keirin

Kirsten Wild Madison, omnium

Amy Pieters Madison

Roy Schriemer
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