
Maya Kingma en paratriatleten in actie op EK Estland

Maya Kingma is vrijdag de enige Nederlandse deelnemer aan het EK sprint

triathlon voor elite in Tartu, Estland. In de paratriathlon, die donderdag op het

programma staat, is ons land met vijf atleten beter vertegenwoordigd.

Het Europees kampioenschap voor elite in Tartu is ingeklemd tussen de World Triathlon

Series-wedstrijden in Hamburg en Edmonton en past voor veel atleten dan ook niet in hun

wedstrijdschema. Wat Maya Kingma, die in de WTS-race in Bermuda eind april als zestiende

eindigde, in het gedevalueerde deelnemersveld kan uitrichten, blijft even afwachten. De 750

meter zwemmen in de sprint triathlon is voor de voormalig zwemster misschien net te kort om

een voorsprong te nemen die ze vervolgens tijdens het fietsen kan uitbouwen. “Het doel is dan

ook vooral om punten te halen voor de World Ranking, waarbij een top tien notering een mooi

resultaat zou zijn”, aldus coach Sander Berk.

Maya Kingma in actie in Bermuda. Foto: ITU.



De Nederlandse paratriatleten zijn wel goed vertegenwoordigd in Estland. Alleen paralympisch

kampioen Jetze Plat ontbreekt; hij is in voorbereiding op het WK handbiken dat op 2 augustus

plaatsvindt in Italië. Door het ontbreken van Plat lijkt dan ook de weg vrij voor Geert Schipper,

die net als Plat uitkomt in de PTWC-categorie voor rolstoelatleten. In dezelfde categorie bij de

vrouwen is Margret IJdema kanshebster voor een medaille. Maurits Morsink is na een mindere

wedstrijd in Iseo gebrand op een goede klassering in de PTS2-categorie en Daniël Knegt en zijn

guide Koen de Leeuw, treffen een zwaar deelnemersveld in de categorie voor visueel beperkte

triatleten. Voor Matthijs Schakel, dinsdag officieel geclassificeerd in de PTS4-klasse, wordt het

EK zijn eerste grote wedstrijd. Het doel voor hem is vooral ervaring opdoen en rankingpunten

verzamelen.

In Tartu strijden op vrijdag ook de junioren om de Europese titels. Vier van de zeven

Nederlandse junioren maken hun debuut op het EK. Quinty Schoens behaalde vorig jaar een

negende plaats op het EK en ook nu moet een top tien-notering mogelijk zijn. Hetzelfde doel

heeft Niek Heldoorn, die in Nederland goede resultaten neerzet en dat nu dat nu ook in het

buitenland hoopt te doen. De overige deelnemers bij de junioren zijn: Victor Goené, Joey van ’t

Verlaat, Joyce Caro, Silke de Wolde en Dirkje Lebouille.

Programma Tartu:

Donderdag 19 juli

10.00 uur: paratriathlon

Vrijdag 20 juli

9.00: juniorenvrouwen,

11.00: juniorenmannen

13.00 uur: elitevrouwen

15.00 uur: elitemannen
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De persvoorlichter voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en
beeldmateriaal. De persvoorlichter is bereikbaar via telefoonnummer 030 - 751 37 70 of per e-mail via
persvoorlichter@triathlonbond.nl.
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