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Vier selecties voor WK Weg

PAPENDAL, 7 september 2021 - De KNWU heeft de selecties voor de elite-

vrouwen, junior-vrouwen, beloften-mannen en junior-mannen voor het komende

wereldkampioenschap op de weg gereed. De invulling bij de elite-mannen (en de

Mixed Relay) wordt in een later stadium bekend gemaakt. Bondscoach Loes

Gunnewijk trekt bij de vrouwen met ambities naar de mondiale titelstrijd die van

19 tot en met 26 september op verschillende locaties in Vlaanderen wordt

verreden.
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Nederland leverde de afgelopen vier edities van het wereldkampioenschap de wereldkampioene

op de weg, in diezelfde periode werd ook drie keer gewonnen op de tijdrit. Ook nu ligt de lat

hoog voor de KNWU-selectie bij de elite-vrouwen, realiseert bondscoach Loes Gunnewijk zich. 

’‘We doen er alles aan om opnieuw de titel mee naar huis te nemen. De verwachtingen zijn

uiteraard hoog, maar je begint bij elk kampioenschap op nul. De uitgangspositie is goed. We

hebben een ijzersterk blok waarmee we een aanvallende koers willen gaan rijden. Het parcours

in Vlaanderen leent zich ervoor vroeg in de wedstrijd te gaan koersen en dan hebben we veel

ijzers in het vuur waarmee we de wedstrijd in handen willen nemen. Er zal zeker naar ons

gekeken worden, maar dat zijn we gewend en zal geen belemmering zijn.’’

Op de tijdrit start Nederland normaal gesproken met vier rensters, omdat titelverdedigster

Anna van der Breggen en olympisch kampioene Annemiek van Vleuten eigen startplekken

hebben. ‘’Ook hier hebben we troeven om voor de titel te gaan.’’ Gunnewijk noemt het een

gemis dat de beloften-vrouwen nog altijd geen eigen kampioenschap hebben op het

wereldkampioenschap. Wel is er deze week een EK voor deze leeftijdsklasse. ‘’Op de EK’s en

onlangs nog bij de beloftenwedstrijd van Watersley zie je dat deze categorie rensters een

prachtige koers kan voorschotelen. Bovendien is het voor de ontwikkeling van deze jonge

talenten belangrijk om tegen leeftijdsgenoten te rijden en zo voor de prijzen mee te kunnen

strijden.’’

 

Elite-vrouwen:

Tijdrit: Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Riejanne Markus

Wegwedstrijd: Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Chantal van den Broek-Blaak,

Lucinda Brand,       Ellen van Dijk, Amy Pieters, Demi Vollering en Marianne Vos

 

Junior-vrouwen:

Tijdrit: Elise Uijen en Anna van der Meiden

 Wegwedstrijd: Mijntje Geurts,  Anna van der Meiden, Elise Uijen, Carola van de Wetering en

Nienke Vinke

 

Beloften-Mannen:

Tijdrit: Mick van Dijke. Tweede startplek wordt na EK toegekend en gaat naar Tim van Dijke of

Daan Hoole.

Wegwedstrijd: Marijn van den Berg, Mick van Dijke, Tim van Dijke, Daan Hoole, Olav Kooij en

Casper van Uden

 



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.

 

Junior-Mannen:

Tijdrit: Tibor Del Grosso en Joost Brinkman

Wegwedstrijd: Tibor Del Grosso, Joost Brinkman, Rindert Buiter, Lucas Janssen en Mike

Bronswijk
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