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Nederlandse selectie voor WK Veldrijden
Fayetteville bekend

Bondscoach Gerben de Knegt heeft zijn selecties gereed voor de

wereldkampioenschappen veldrijden, die op 29 en 30 januari in Fayetteville

(USA) gehouden worden. Er is gekozen voor een selectie met renners die hoge

ogen kunnen gooien in de Verenigde Staten en bij de eerste vijf zouden kunnen

eindigen op de mondiale titelstrijd
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De Knegt maakt zijn selectie eerder bekend dan gebruikelijk. Dit om logistieke redenen omdat

een WK veldrijden op een ander continent meer voorbereidingstijd vergt, zeker ten tijde van

een pandemie. ‘’We hebben op het Europees Kampioenschap op de VAM-berg en in diverse

wereldbekers veel renners de kans gegeven kennis te maken met de internationale top. Nu

kiezen we ervoor om alleen renners af te vaardigen die echt om de medailles of om de top 5-

klasseringen zouden kunnen meedoen. Alleen bij de elite-vrouwen hebben we daarom een

complete selectie.’’

 

Selectie Elite-Mannen:

1. Lars van de Haar

2. Corné van Kessel

           

Selectie Elite-Vrouwen:

1.   Lucinda Brand

2.   Denise Betsema

3.   Annemarie Worst

4.   Marianne Vos

5.   Yara Kastelijn

6.   Inge van der Heijden

7.   Ceylin del Carmen Alvarado

8.   Manon Bakker

 

Selectie U23 Mannen:

1. Pim Ronhaar

2. Ryan Kamp

3. Mees Hendrikx

 

Selectie U23 Vrouwen:

1.      Puck Pieterse

2.      Fem van Empel

3.      Shirin van Anrooij

 

Selectie junior-mannen:

1. David Haverdings

 



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.

 

Selectie junior-vrouwen:

1. Leonie Bentveld

2. Lauren Molengraaf
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