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Nederlandse selectie WK Paracycling Baie
Comeau bekend
De Nederlandse selectie voor het WK Paracycling in Baie Comeau (Canada) is

bekend gemaakt door bondscoach Floris Goesinnen. De selectie rijdt de

wereldkampioenschappen tussen 11 en 14 augustus. De selectie reist af met

vertrouwde namen en aantal nieuwe sporters. 

Goesinnen heeft met de selectie toegewerkt naar de finale van het wegseizoen. "Met Baie

Comeau speelt een oude bekende gastheer voor de wereldkampioenschappen paracycling, het

is voor een aantal vaste waarden binnen de selectie daarom ook een bekend parcours. We

kijken bij dit WK natuurlijk of de gouden atleten van Tokyo kunnen bevestigen en weer met

een titel huiswaarts kunnen gaan: Mitch Valize, Jetze Plat, Jennette Janssen, Tristan Bangma

& Patrick Bos, Vincent ter Schure & Timo Fransen en Daniel Abraham. Nieuwe gezichten

binnen de selectie, zoals Aniek van den Aarsen (cycling) en Marieke van Soest (tricycling),

mogen op het hoogste niveau laten zien wat ze kunnen."

Selectie

- Mitch Valize | Handbike MH5

- Tim de Vries | Handbike MH5

- Jetze Plat | Handike MH4

- Geert Schipper | Handbike MH4

- Chantal Haenen | Handbike WH5

- Jennette Jansen | Handbike WH4

- Tristan Bangma & Patrick Bos | Tandem MB

- Vincent ter Schure & Timo Fransen | Tandem MB

- Daniel Abraham | Cycling MC5

- Martin van de Pol | Cycling MC5

- Stijn Boersma | Cycling MC3
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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.

 

- Aniek van den Aarsen | WC3

- Marieke van Soest | Tricycling T1
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