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Hugo Haak stopt als bondscoach sprintonderdelen 

PAPENDAL, 18 november 2021 – Hugo Haak heeft besloten na deze winter terug

te treden als bondscoach van de baansprinters en na de succesvolle Olympische

Spelen van Tokyo niet te beginnen aan het volgende olympische traject richting

Parijs. De voormalig topsprinter is bereid zijn – nog te benoemen – opvolger in te

werken en zal tot diens aanstelling nog voor de groep te vinden zijn.  
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Haak heeft het besluit niet licht genomen. ‘’Uiteraard was dit geen gemakkelijke beslissing voor

mij. Maar ik vind dat ik me in deze functie voor honderd procent moet geven. Dat lukte mij niet

meer. Ik heb daar geen verklaring voor, maar kan dat gevoel niet langer aan de kant schuiven.

Ik kijk met toenemende trots terug op de prestaties die de groep onder mijn leiding geleverd

heeft. We hadden jaren geleden de droom om met een nieuwe teamsprintformatie de wereldtop

te halen. Dat is bijzonder goed gelukt, op de teamsprint zelf, maar ook op de andere

sprintonderdelen bij zowel de mannen als de vrouwen. Tot maximaal het begin van het nieuwe

Nations Cup-toernooi in het voorjaar van 2022 ben ik bereid mijn werkzaamheden als

sprintcoach voort te zetten, zolang er geen nieuwe bondscoach is.’’ 

KNWU-hoofdcoach Jan van Veen ziet met Haak een bondscoach vertrekken die de afgelopen

jaren een groep onder zijn hoede had die vele wereldtitels veroverde en ook Olympische

successen vierde. Met hoogtepunten als de ongeslagen status die de teamsprinters de afgelopen

jaren realiseerden tot en met Tokyo 2020, maar ook het WK in Berlijn 2020, waar Nederland

alle sprintonderdelen bij de mannen won. Een prestatie die in 2021 herhaald werd. In Tokyo

behaalde de sprintequipe maar liefst drie gouden medailles. De KNWU en de atleten hadden de

samenwerking graag voortgezet.

Van Veen: ‘’Dat Hugo de keus heeft gemaakt de KNWU te verlaten is super jammer. In het

traject richting de Olympische spelen van Tokyo hebben Hugo en ik intensief samengewerkt en

in die periode heb ik de ontwikkeling van Hugo en die van het programma van dichtbij

meegemaakt. De successen daarvan zijn evident. Graag had ik deze samenwerking een vervolg

willen geven, maar ik respecteer zijn moedige en dappere keuze en wens hem veel succes in het

vinden van nieuwe uitdagingen.’’ 
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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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