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Profs-mannen op vrijdag in aangepast
programma NK Wielrennen

WESTERBORK/PAPENDAL – Het programma van het Nederlands Loterij NK

wielrennen op de weg wordt eenmalig aangepast deze zomer. De belangrijkste

wijziging is dat de nationale titelstrijd bij de profs-mannen niet op zondag, maar

op vrijdag plaats vindt. Voor een optimale media-exposure, maar ook om

logistieke redenen is gekozen het NK voor profs niet samen te laten vallen met de

nabij de Col du VAM verreden TT in Assen. Op zaterdag rijden zoals altijd de elite-

vrouwen, dit jaar op een speciale vrouwendag door de toevoeging van de junior-

vrouwen en nieuweling-meisjes aan het programma op deze 25e juni.
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Twee grote sportevenementen op één dag in dezelfde regio, dat leek de betrokken partijen geen

goed idee. En daarom zal het NK voor profs-mannen dus op vrijdag 24 juni plaats vinden. De

datum voor het motorevenement TT Assen lag internationaal vast, bij het NK was er ruimte om

te schuiven. Die beslissing om het NK voor de mannen twee dagen te vervroegen is door

organisator Courage Events genomen in overleg met wielerbond KNWU, Provincie Drenthe, de

betrokken WorldTour teams, de NOS en vergunningverleners. Een voordeel voor de profs die

deelnemen aan de Tour de France – die een week later eveneens op vrijdag in Denemarken

start – is dat er nu een week zit tussen de beide evenementen en zij het laatste weekeinde voor

de Tour thuis kunnen doorbrengen. Uiteraard speelt ook een rol dat de NOS op vrijdag meer

ruimte heeft voor een lange uitzending over de nationale titelstrijd. De planning is in

samenspraak met deze omroep vastgesteld.

De provincie Drenthe stelt ook in 2022 subsidie beschikbaar voor de organisatie van het

evenement. Gedeputeerde Henk Brink gaf daarbij aan dat hij hoopt op een ouderwets mooi

wielerseizoen. Een wielerseizoen waarbij het publiek weer gewoon kan genieten van de sport en

van Drenthe dé fietsprovincie. De beloften- en profs-mannen rijden op één wedstrijddag. Voor

de continentale teams betekent dat een kostenbesparing en optimale inzet van mankracht. Op

zaterdag 25 juni is het Ladies Day op en rond de Col du VAM, buiten de profs-vrouwen rijden

dan ook de junior-vrouwen en nieuweling-meisjes hun kampioenschap. Op de afsluitende

zondag is het de beurt aan de elite-zonder-contract bij de mannen en vrouwen. Alle categorieën

rijden een lokale ronde van 14,1 km. Buiten de VAM-Berg wacht hen een parcours over brede

wegen. De omloop verschilt enorm van het NK-parcours in 2020 en 2021. Toen moest de

organisaties als gevolg van de COVID-maatregelen in een compacte bubbel organiseren. De

profs mannen en vrouwen starten in 2022 vanuit Westerbork en kennen een aanlooplus door

Drenthe. De overige wedstrijden vangen aan onderaan de Col du VAM. De afstanden zijn

vergelijkbaar met 2021.

De junioren rijden deze keer op een andere datum en op een andere locatie. De datum van de

nationale titelstrijd op de weg op de Col du VAM valt namelijk samen met die van de

internationale driedaagse Acht van Bladel voor juinoren. Omdat deze wedstrijd op de UCI-

kalender staat, kan er niet met deze wedstrijd worden geschoven. Om de Acht van Bladel

tegemoet te komen zijn Courage Events, de Provincie Drenthe en de KNWU akkoord gegaan

met het voorstel om het NK voor junioren los te koppelen van de andere kampioenschappen op

de weg. Het NK voor junioren vindt nu een week later plaats op 2 juli in Enter.

Dit is het conceptprogramma van het NK Wielrennen 2022:

Vrijdag 24 juni:



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.

 

9.30 uur Nieuwelingen-Jongens 67 km

12.15 uur Profs-mannen 193 km (start in Westerbork)

17.15 uur Beloften-Mannen 126 km

Zaterdag 25 juni:

9.30 uur Nieuwelingen-Meisjes 53 km

11.30 uur Junior-vrouwen: 70 km

14.40 Profs-Vrouwen 123 km (start in Westerbork)

Zondag 26 juni:

10.00 uur Elite-zonder-contract (v) 112 km

13.20 uur Elite-zonder-contract (m) 126 km
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