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KNWU-selectie Mannen WK Weg Wollongong
bekend

PAPENDAL, 5 september 2022 - De Nederlandse mannenselectie voor het

wereldkampioenschap wielrennen op de weg in Wollongong (18-25 september) is

bekend. Bondscoach Koos Moerenhout verwacht sterke troeven in huis te hebben

voor de wegwedstrijd en kijkt ook met veel interesse naar de tijdrit. ‘’Een selectie

maken voor een wereldkampioenschap in Australië zo kort na de Vuelta is best

een puzzel geweest. Maar ik  ben er van overtuigd dat we

met een uitgebalanceerde ploeg afreizen waarmee we ons mannetje kunnen staan

in het gevecht om de wereldtitel.’’ 
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Moerenhout is blij dat Mathieu van der Poel heeft aangegeven met ambitie af te reizen naar

Wollongong en beschikt met Dylan van Baarle ook over de nummer twee van het vorige

wereldkampioenschap. ‘’Mathieu is een speerpunt maar we willen zeker de kracht van het

gehele team benutten. Voor zover je een WK-parcours al kunt vergelijken met een klassieker, is

het een mix van de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. We

hebben een uitgebalanceerde ploeg waarop we op alle delen van het parcours competitief

kunnen zijn. De afgelopen jaren lag het tempo op het WK vaak hoog en in combinatie met circa

vierduizend hoogtemeters gaat dit kampioenschap wederom een slijtageslag worden, zeker

wanneer we eenmaal de grens van de tweehonderd kilometer zijn gepasseerd. De laatste klim

kort voor de finish nodigt uit tot aanvallen. Ik ben blij een ploeg te hebben kunnen samenstellen

waarmee we op dit lastige parcours mee moeten kunnen strijden voor de winst. We reizen met

zelfvertrouwen en ambitie af’.''

In de tijdrit mist Moerenhout op voorhand een medaillekandidaat van het kaliber Tom

Dumoulin. ‘’Maar Daan Hoole heeft bij de jongeren categorieën al getoond een zeer hoog niveau

te kunnen halen en mag zich nu ook bij de profs direct met de besten van de wereld meten.

Bauke Mollema was altijd al een goede tijdrijder, maar laat dit jaar veel progressie zien, wat al

tot enkele zeer knappe prestaties leidde. Ik ben benieuwd naar zijn prestatie op dit

wereldkampioenschap. Ambitie is er dus ook op dit onderdeel.’’

Mathieu van der Poel gaat ook de Mixed Relay rijden. ‘’Dat kan voor Mathieu nog een mooie

laatste wedstrijdprikkel zijn richting de wegwedstrijd

 

Wegwedstrijd:

Mathieu van der Poel

Dylan van Baarle

Bauke Mollema

Daan Hoole

Pascal Eenkhoorn

Wout Poels

Jan Maas

Taco van der Hoorn

 

Tijdrit:

Bauke Mollema

Daan Hoole



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.

 

 

Mixed Relay:

Bauke Mollema

Daan Hoole

Mathieu van der Poel

Ellen van Dijk

Annemiek van Vleuten

Riejanne Markus

Roy Schriemer
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