Klamer en Van der Stel favoriet in Holten
Negentien Nederlandse atleten komen zaterdag in actie in de ETU European Cuprace tijdens de 34e editie van Triathlon Holten. Rachel Klamer en Marco van der
Stel, die respectievelijk met nummer één en twee van start gaan, behoren tot de
favorieten voor het podium. De paratriatleten maken zich in het Italiaanse Iseo op
voor de tweede wedstrijd meetellend voor de World Paratriathlon Series.
Rachel Klamer schreef haar thuiswedstrijd in Holten al vijf keer op haar naam en is ook nu weer
de grote favoriete voor de winst. De triatlete uit het Overijsselse Beuningen eindigde begin juni
in de World Triathlon Series (WTS) race in het Engelse Leeds als vierde is nu bezig met een
trainingsblok ter voorbereiding op de WTS-races in Hamburg en Edmonton. De wedstrijd in
Holten past als test goed in deze trainingsperiode.
Naast Klamer komen in Holten nog negen Nederlandse atletes aan de start: Lotte Wilms, Jony
Heerink, Birgitt Ouweneel, Maya Kingma, Deborah Wissink, Sophie van der Most, Marije
Dankelman, Elianne Huitema en Rani Škrabanja.

Marco van der Stel krijgt op basis van zijn ranking startnummer twee toebedeeld in Holten. De
triatleet uit Capelle aan den IJssel schreef half april zijn eerste World Cup-race, in het Spaanse
Melilla, op zijn naam en behoort ook in Holten tot de favorieten voor het podium. Naast Van der
Stel staan namens Nederland Donald Hillebregt, Pim Venderbosch, Daan Gehlen, Niek
Heldoorn, Youri Keulen, Tristan Olij, Finn Timmermans en Koen Hijman op de startlijst. Voor
Jorik van Egdom, recent winnaar van de European Cup-race in Weert, past Holten niet in het
schema. Naast de eliteatleten, komen er in Holten ook 23 Nederlandse junioren aan de start van
de ETU Triathlon Junior European Cup.
Programma Holten. 30 juni: 10:30 Start Men Premium European Cup, 11:30 Start Women
Junior European Cup (Sprint), 11:55 Start Men Junior European Cup (Sprint), 13:00 Start
Women Premium European Cup.
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World Paratriathlon Series Iseo
Voor de paratriatleten staat zaterdag in het Italiaanse Iseo de tweede race meetellend voor de
World Paratriathlon Series (WPS) op het programma. Bondscoach Bas de Bruin is met vier
atleten vertegenwoordigd in Italië. Het kwalificatietraject voor de Paralympische Spelen in
Tokio 2020 start pas in 2019, maar het is zaak om nu al genoeg punten voor de wereldranglijst
te scoren om een zo goed mogelijke uitgangspositie voor kwalificatie voor Tokio te
bewerkstelligen.
Jetze Plat en Geert Schipper – die de wedstrijd in Iseo al twee keer op zijn naam schreef - zijn in
de PTWC-klasse voor rolstoelatleten kandidaten voor het podium en hetzelfde geldt voor
Margret IJdema in de PTWC-klasse bij de vrouwen. Maurits Morsink (PTS2) heeft na drie
podiumplekken in World Cup-events zijn pijlen gericht op een topnotering in een WPS race. Na
Iseo blijft Jetze Plat voor een trainingstage in Italië als voorbereiding op het WK handbiken,
begin augustus in Maniago. Voor de rest van de selectie staat half juli in Estland het EK
paratriathlon op het programma.
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