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BluePrint Automation is wereldwijd producent 
van uiterst geavanceerde, computergestuurde 
verpakkingsmachines. Wij zijn expert in het fl exibel 
verpakken van zakken chips, friet, snacks, snoep en ijs 
in dozen, trays of kratten. 
Het hoofdkantoor in hartje Woerden telt 300 
medewerkers en onze organisatie blijft groeien.

Bekijk onze uitdagende functies:
Mechanical Engineer
Software Engineer
Hardware Engineer
Technisch Schrijver
Test & Service Engineer

Wil jij werken in een dynamische organisatie met doorgroei mogelijkheden?
Word onze nieuwe collega!

jobs.blueprintautomation.com
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Sensationeel nieuws was het in juni, de eerste veldrit van het seizoen 
rijdt Mathieu van der Poel in de Kiremko Nacht van Woerden. De 
wereldkampioen veldrijden komt naar Woerden en is gelijk de topfavoriet. 
Lars van der Haar, winnaar van de afgelopen vier edities heeft een geduchte 
tegenstander erbij, maar zo laat hij ons weten zal alles op alles stellen om 
een vijfde overwinning te behalen. Terwijl Lars in de wereldbekers in de USA 
uitkomt, probeerde Mathieu eerst wereldkampioen op de weg te worden. 
Helaas zagen we hem 10 km voor het einde van de wedstrijd afhaken, 
het slechte weer had zijn tol geëist. “Geen zorgen in Woerden ben ik weer 
scherp, ik heb er zin in om in Woerden te rijden vertelde hij ons. In mijn 
juniorentijd heb ik al een keer gewonnen en dat smaakt naar meer”. 

In de afgelopen jaren hebben we veel collega organisatoren zien afhaken. 
Wat is dan ons geheim ? Eigenlijk vrij simpel, het succes van de Kiremko 
Nacht van Woerden is de wereldwijde bekendheid. Vanuit vele landen 
komen startverzoeken van renners. Sponsoren weten wij door dit succes 
aan het evenement te binden. Naamgever Kiremko heeft de sponsoring 
verlengd tot en met de editie van 2024. De Kiremko Nacht van Woerden is 
een belangrijk instrument voor Kiremko vertelde directeur Paul Oosterlaken 
tijdens de persconferentie begin juli. “Wij zijn continu op zoek naar goed 
geschoold technisch personeel”. 

Rondom het Exercitieveld in Woerden slingert het parcours over het groen 
van de binnenstad. Waterpartijen worden overgestoken met bruggen en 

pontons, verraderlijke afdalingen richting de Singel, alleen de allerbeste 
veldrijders van de wereld blijven op hun fiets. De avond begint met tomeloze 
inzet en ambitie van de jeugd. De junioren en de nieuwelingen staan 
gezamenlijk aan de start voor hun wedstrijden. Jonge renners en rensters 
van de WTC Woerden krijgen vervolgens de kans om zich te meten met 
de professionals in de spectaculaire koppelcross. De UCI Elite Women 
strijden om de GP BLUEPRINT en de UCI Elite Men om de GP KIREMKO. 
Traditiegetrouw sluiten de amateurs de avond af met hun wedstrijd over 
veertig minuten.

Dit evenement bestaat door het werk van bijna 150 vrijwilligers en de 
ondersteuning van sponsoren. Naast titelsponsor Kiremko Food Processing 
Equipment is er een belangrijke rol weggelegd voor BluePrint Automation. 
De gehele avond zorgt Gasterij Milandhof op voortreffelijke wijze voor alle 
sponsoren en hun gasten. Op het middenterrein is het vrij toegankelijke 
Groenendijk Wielercafé ingericht voor de bezoekers.

Bijna vijftigduizend gezinnen in en om Woerden ontvangen in de week 
voorafgaand aan de 19e Kiremko Nacht van Woerden deze rondekrant. Wij 
hopen dat velen van U op dinsdagavond 22 oktober samen met ons gaan 
kijken naar onze regionale en (inter)nationale toppers.

Arjan van der Horst 
voorzitter 

BUSINESS LOUNGE
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Meer winnen dan
de wedstrijd
met Rabobank
Verenigingsondersteuning
Sport verbindt. Rabobank geeft sportverenigingen
daarom graag een steuntje in de rug. Met Rabo
Clubsupport sparen verenigingen een bedrag bij elkaar
door stemmen te werven. En in samenwerking met
NOC*NSF starten we dit jaar Verenigingsondersteuning,
waarmee ambitieuze verenigingen professionele
ondersteuning krijgen om hun ambities te realiseren.

Meer weten? Kijk op
www.rv.rabobank.nl 

Liquidifi cador is een bureau voor creatieve 
communicatie dat het nét even anders aanpakt. 

We houden van snel schakelen en korte lijnen. 
En als het nodig is zetten we een extra tandje bij. 

Ook zin om samen met ons te demarreren?
Maak je los uit het peloton en sluit je aan 

bij de kopgroep. 

liquidifi cador.nl

Adv Liquidificador NVW 2018.indd   1 03/10/2018   13:38

Succes!Succes!

SAMEN GAAN WE WEER VOOR EEN

TOPPRESTATIE!

QBTEC is producent van professionele 
kook- en frituurinstallaties wereldwijd.  

www.qbtec.nl
Parker Hannifi n is wereldwijd markt-
leider op het gebied van aandrijving, 
besturing en procesbeheersing
parker.nl
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Terugblik 
2018

LARS PLUKT VIERDE 
OVERWINNING ALS 

KLAVERTJE VIER

In 2005 nam Lars van der Haar uit Woudenberg hier in Woerden als 
veertienjarige voor het eerst deel aan de “thuis”-wedstrijden. Zo moet “je 
thuis voelen” aanvoelen: in de gezellige, ongedwongen sfeer hier in deze 
speciale ‘’Nacht”. Tijdens de editie van 2018 won dezelfde Lars bij de 
Elite zijn vierde “Nacht” bij de Elite Renners. Het thuis gevoel is gebleven 
en Van der Haar zal dan ook alles proberen om er vijf keer op een rij van 
te maken.

Koppelkoers is mooi jeugdsentiment
Hij vindt de koppelkoers met lokale kinderen op racefietsen een heel mooi 
onderdeel die vooraf gaat aan de Nacht-wedstrijden. Dat “vind-ik-leuk” 
blijkt uit zijn opmerkingen op Instagram. Het riep bij hem en teamgenoot 
Corné van Kessel, die de tweede plaats behaalde, nostalgische gevoelens 
op. Voor de deelnemende kinderen is het een onvergetelijk moment om 
samen te fietsen met hun wielerhelden. Het is misschien wel dé sport-
stimulans van hun leven.

       De Kiremko 
     Nacht van Woerden
          op Social 
              Media!

VEDETTE  
MARIANNE VOS  

WINT WEER

De teller tikt weer door. Marianne Vos behaalde vorig jaar in Woerden een 
klinkende overwinning in de BPA Grand Prix bij de vrouwen Elite. De stijl 
van Marianne Vos was opvallend. Vos koerste op een andere manier dan 
de andere rensters. Waar de meesten van de fiets af moesten kon Vos 
op de pedalen blijven staan in het mulle zand. Daar pakte ze belangrijke 
seconden op de concurrenten. Ook bij grotere oneffenheden zag je haar 
handiger over het obstakel heen wippen met het voorwiel. De lijn in de 
bochten bleek vaak idealer en soepeler dan haar tegenstandsters. Met 
een mooie voorsprong passeerde ze dan ook als eerste de eindstreep. 
Het bestuur van de Kiremko Nacht van Woerden was blij met de 
twaalfvoudig wereldkampioene Marianne Vos als winnares in 2018. Ze 
hadden haar dit jaar graag weer aan de start gehad. Door deelname aan 
de Ronde van China zal dit helaas dit jaar niet mogelijk zijn. Vanuit China 
zal ze echter zeker stilstaan bij de Nacht van Woerden. Vos sluit een 
deelname in de toekomst zeker niet uit aangezien Woerden een plaatsje in 
haar hart heeft gekregen.

Caspar Vermeulen
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Meubelverhuur 

Bloemen en decoratie 

Event Concepten

Standbouw

Creatieve sfeer- en eventconcepten 
op maat.
Ieder evenement heeft een eigen identiteit en karakter, of het nu 
gaat om een personeelsfeest, product launch of beursdeelname, 
ze zijn allen verschillend van elkaar.

Organiseert u binnenkort een evenement? Gaat u deelnemen aan 
een beurs? Wij gaan graag met u in gesprek om uw wensen te 
vertalen in een verrassend concept. 

Kijk op www.dcrt.nl  voor meer inspiratie, of neem contact op via 
telefoonnummer 023 555 13 90 !

DCRT BV  Lakenblekerstraat 52 1431 GG Aalsmeer  023 555 13 90   we@dcrt.nl  www.dcrt.nl  www.dcrtexpo.nl

www.groenenaldenkamp.nl

Wellwaij Belting | Kunststof transportbanden        www.wellwaij.com

spring maar achterop bij ons 
 dan gaan we samen verder

Naamloos-1   1 2-10-2017   13:12:58

Succes!Succes!

SAMEN GAAN WE WEER VOOR EEN

TOPPRESTATIE!

QBTEC is producent van professionele 
kook- en frituurinstallaties wereldwijd.  

www.qbtec.nl



Kiremko Nacht van Woerden 2019 - 7

Profiel

Kom kijken!
De jongste wereldkampioen veldrijden ooit, Mathieu van 
der Poel, 24 jaar, racet mee in de Kiremko Nacht van 
Woerden! Fantastisch dat hij ook hier zijn kwaliteiten 
wil tonen tussen alle andere grote (inter)nationale 
veldwedstrijden door. Daarnaast nog switchend 
tussen mountainbike- en wegwedstrijden, verlegt 
hij voortdurend zijn grenzen. Hij maakt keuzes, want 
deelnemen aan alle grote profwedstrijden is onmogelijk. 
Van der Poel werd al op zijn twintigste wereldkampioen 
bij de veldrijders. Na enkele ongelukkige WK’s evenaarde hij dat 
huzarenstukje dit jaar. “Veldrijden”, moet je er steeds bij zeggen als het 
gaat om wielrenner uit het Brabantse land, want hij zou ook net zo goed 
wereldkampioen in het wielrennen op de weg of in het mountainbiken 
kunnen worden. Van der Poel hoort bij de besten op de diverse wieler-
disciplines. Er zijn er maar weinigen die hem dat (ooit) na kunnen doen. 
Zijn carrière-lijst op Wikipedia puilt uit. Vanaf zijn jeugd is hij al zeer 

succesvol en hij is de 150 overwinningen al gepasseerd. 
In zijn kindertijd bleek hij ook aanleg te hebben voor 
voetbal. Gelukkig voor de fans van het wielrennen koos 
hij voor de wielersport…

Appel valt niet ver van de gen-boom
Het snelle fietsen zit Mathieu al letterlijk in de genen. De 
appel viel niet ver van de gen-boom. Zijn vader Adrie van 
der Poel is de bekende gentleman-wielrenner. Vader Van 
der Poel won meerdere Klassiekers en diverse etappes 

in de grote Wielerronden op deze wereld. Zijn opa, van moeders kant, is 
de beroemde Franse renner Raymond Poulidor. Bekend onder zijn bijnaam 
Pou-Pou was Poulidor zeer geliefd bij de Franse wielerfans. Dit ondanks 
het feit dat hij nooit de Tour de France wist te winnen. Hij eindigde maar 
liefst 3 keer als tweede in deze bekende Ronde. In de familie Van der Poel 
kunnen nog meer mensen hard fietsen. Let daarom ook goed op broer 
David die ook aan de start zal staan in Woerden.

MATHIEU VAN DER POEL 
MULTI-FIETSTALENT, WERELDKAMPIOEN VELDRIJDEN RACET MEE

VAN DER POEL 
HOORT BIJ DE 

BESTEN OP 
DE DIVERSE 

WIELER-
DISCIPLINES.
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Middenweg 2 • 3474 KC Zegveld • Tel. 0348 - 691397
info@milandhof.nl • www.milandhof.nl

6 zalen met ieder 
een eigen karakter en sfeer

Centraal gelegen en bovendien
rolstoelvriendelijk

Sfeervolle trouwlocatie, ook voor 
(huwelijks) jubilea etc.

Ruim 140 gratis parkeerplaatsen

Uw feest, dus helemaal op uw 
wensen afgestemd

Eigen keukenbrigade, met streek- 
en seizoenproducten

Uitstekende verhouding in 
prijs en kwaliteit

     Vraag 
geheel vrijblijvend 

Gouderaksedijk 30  |  Tel. (0182) 58 03 77
2808 NG Gouda | info@accucentrale.nl

VERKOOP VAN ACCU’S VOOR:
 Personenwagens • Vrachtwagens • Caravans 

Boten • Motorfietsen • Heftrucks

ACCUCENTRALE

WWW. ACCUCENTRALE.NL

www.sodeco-valves.com +31 229 247 585

Meubelverhuur 

Bloemen en decoratie 

Event Concepten

Standbouw

Creatieve sfeer- en eventconcepten 
op maat.
Ieder evenement heeft een eigen identiteit en karakter, of het nu 
gaat om een personeelsfeest, product launch of beursdeelname, 
ze zijn allen verschillend van elkaar.

Organiseert u binnenkort een evenement? Gaat u deelnemen aan 
een beurs? Wij gaan graag met u in gesprek om uw wensen te 
vertalen in een verrassend concept. 

Kijk op www.dcrt.nl  voor meer inspiratie, of neem contact op via 
telefoonnummer 023 555 13 90 !

DCRT BV  Lakenblekerstraat 52 1431 GG Aalsmeer  023 555 13 90   we@dcrt.nl  www.dcrt.nl  www.dcrtexpo.nl

B O U W E N  O P  K A R A K T E R

www.devriesverburg.nl

Al 50 jaar gegrepen 
door uitdagende automatisering

WWW.WIEGMANS.COM
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Jeugd
In zijn eerste seizoen bij de Nieuwelingen won Van der Poel al 
enkele lokale veldritten. In dat jaar werd hij verder gelijk 2e in het 
Nederlands kampioenschap. In het tweede jaar presteerde de renner 
uit Kapellen helemaal sterk. Hij verschijnt 29 maal aan de start van een 
veldwedstrijd en wint alle wedstrijden, waaronder de Nederlandse titel 
bij de Nieuwelingen. In de daaropvolgende seizoen 
won van der Poel bijna alles wat er te winnen viel. 
Inclusief diverse Wereld, Europese en Nederlandse 
kampioenschappen. Dit vaak met een grote voorsprong 
op zijn tegenstanders.

Op 1 januari 2014, op achttienjarige leeftijd krijgt hij 
al een profcontract, dit terwijl hij nog twee jaar als 
renner in de categorie Beloften had kunnen rijden! 
Hij schrijft in dat seizoen ook op de valreep nog even 
het eindklassement van de Wereldbeker en dat van 
de Superprestige op zijn naam. Er volgden daarna bij 
de Elite-renners nog vele overwinningen, waaronder 
een Wereldkampioenschap, Europese en Nederlandse 
kampioenschappen, vele Superprestigemanches, Wereldbeker 
wedstrijden. 

Ook succesvol als wegwielrenner
In zijn jeugd bleek ook al dat wegwielrennen goed in zijn bloed zit. 
Hij won al meteen in het eerste jaar als prof-wegwielrenner diverse 
wedstrijden. Een hele waslijst aan opvallende prestaties en enkele 
klinkende overwinningen volgden. Hij werd onder andere Nederlands 
en Europees kampioen. Ook won hij de Amstel Gold Race in 2019. Dit 
laatste deed hij op grootste wijze. Vanuit de achtergrond wist hij met een 
ultieme jump de koplopers te achterhalen en zijn wiel als eerste over 
de meet te gooien. In de ronde van Groot-Brittannië (september 2019) 
behaalde hij drie etappezeges en de eindzege. Hij was favoriet voor het 
Wereldkampioenschap dit jaar maar helaas duurde dat Kampioenschap 
helaas 1 ronde te lang. De kou en een hongerklop deden Van der Poel 
de das om en hij moest in de laatste ronde de leidende groep laten gaan. 
Teleurgesteld kwam hij uiteindelijk met 10 minuten achtrestand over de 
streep. 

Het zit echter niet altijd mee. In de Ronde van Vlaanderen lag het 
sleutelmoment voor Mathieu van der Poel op zo’n zestig kilometer van de 
finish. Op het slechtst mogelijke moment breekt zijn voorwiel doormidden. 
Of wat te denken van twee of meer lekke banden in een en dezelfde 
wedstrijd.

Ook al een bikkel in mountainbiken
Dat houdt toch geen normaal mens vol: als prof uitblinken in drie takken 
van de fietssport? In 2016 besloot Mathieu te gaan deelnemen aan 
mountainbike-wedstrijden. Het komt vaker voor dat een mountainbiker 
overstapt naar het wegwielrennen. De omgekeerde weg zie je wat minder 
vaak. Van der Poel lijkt zich echter ook in deze tak van sport steeds beter 

te bekwamen. Na een wat moielijk begin lijkt Van der 
Poel steeds beter te worden en is hij inmiddels ook al 
favoriet voor de gouden medaille bij de Olympische 
Spelen van Tokio. 

In 2016 werd hij in een driedaagse 
mountainbikewedstrijd op Cyprus vierde, slechts op 
anderhalve minuut van de winnaar. Hij won wel de 
eerste etappe en versloeg ook de regerend Olympisch 
kampioen in deze wedstrijd. In de wedstrijd van 
Beringen behaalde hij gelijk de overwinning. In 2017 
ging het verder bergop. Hij startte dat seizoen met 
twee etappezeges en de eindzege in de Belgian MTB 
Challenge. In 2018 wint hij de zware marathonwedstrijd 

in Grand-Halleux. Verder was hij oppermachtig in Spanje. Tijdens de 
La Rioja Bike Race wint hij in mei alle etappes. Al die zeges in 2018 
resulteerden in een 2e plaats in het eindklassement van de Wereldbeker. 
Bij de Wereldkampioenschappen in het Zwitserse Lenzerheide moest hij 
na een spannende strijd genoegen nemen met het brons.

In 2019 won Van der Poel voor de tweede keer het eindklassement van 
de Belgian MTB Challenge. Daarbij wist hij bij deze wedstrijd alle etappes 
met overmacht op zijn naam te schrijven. 
Van der Poel staat erom bekend dat hij regelmatig wint met overmacht, 
fel demarreert. Het lijkt hem vaak zo gemakkelijk af te gaan. Zodra 
het startschot heeft geklonken gaat hij er als een raket vandoor. Zijn 
tegenstanders zien hem dan vaak pas terug aan de finish. 
Kijk maar eens naar de veldwedstrijd hier. Een waar spektakel vlak voor 
je neus. Je ziet de racers niet een keer voorbij komen ploeteren, maar 
een uur lang. Aan de echte toppers zie je dat ze net even handiger zijn 
dan de rest. Men neemt de hellinkjes en de bochten sneller en beter 
gecontroleerd dan de overige deelnemers. Maar dan nog; ook zij kunnen 
ineens uitglijden, spanning is gegarandeerd, tot op de finish! Niets is 
zeker.

Caspar Vermeulen

DAT HOUDT 
TOCH GEEN 

NORMAAL MENS 
VOL: ALS PROF 

UITBLINKEN IN 
DRIE TAKKEN 

VAN DE 
FIETSSPORT?
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Een uniek adres voor:

•bloemen   •kamerplanten
•bloemstukken   •bruidsboeketten

•rouwarrangementen   •home decoration

• lid Fleurop   • eigen bezorgdienst

Molenvlietbrink 240  Woerden
Telefoon 0348 - 41 20 79

e-mail  info@pelsbloemisten.nl
internet  www.pelsbloemisten.nl

Ampereweg 9, 3442 AB Woerden
Tel: 0348-482606

TECHNOLOGY FOR INNOVATION

FULL PROCESS LINES

www.IdahoSteel.com

1. Consumentenadviesprijs nieuwe Renault CLIO TCe 100 Life. Prijs inclusief onvermijdbare kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument, exclusief eventuele metallic lak. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en 
kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs. 2. Tijdelijk voordeel geldig op voorraadmodellen tot en met 30-11-2019 (uiterste registratiedatum 31-12-2019), niet geldig op de Life-uitvoering en niet i.c.m. 
andere aanbiedingen. 3. Private Lease vanaftarief nieuwe Renault CLIO TCe 100 Life o.b.v. 60 maanden en 10.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, all-riskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 
24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meerkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,10, max. minderkilometerprijs per km  
bij vanaftarief is € 0,03. Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. Renault Private Lease is onder voorbehoud van financiële 
acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s incl. btw. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk, genoemd tijdelijk voordeel (2) niet i.c.m. Private Lease. Kijk voor de voorwaarden op www.renaultprivatelease.nl. 4. Netto bijtelling 
op basis van 22% bijtelling en 38,10% inkomstenbelasting. Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min/max. verbruik 3,6-5,2 l/100km, resp. 27,8-19,2 km/l. CO2 94-118 gr/km.

hansjongerius.nl

Touwslagersweg 16 Woerden  T. 0348 - 43 57 00 
Zwolleweg 1 Gouda T. 0182 - 57 04 44 
Utrechtseweg 36 IJsselstein T. 030 - 688 12 77

DEALER
OF THE YEAR

2018 2017 2016

 De nieuwe Renault CLIO

Dag en nacht in de kopgroep

Leverbaar vanaf

€ 17.290,-1

Voorraadvoordeel tot wel

€ 2.000,-2

Private Lease vanaf

€ 279,- p.mnd.3

Netto bijtelling vanaf

€ 115,- p.mnd.4
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Over een 
sponsor

Al sinds 1988 is Woerden de standplaats 
van de Hans Jongerius Groep. De 
onderneming startte als familiebedrijf en 
dat is het nu nog steeds. Wat bescheiden 
begon op één locatie met één merk, is 
uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf 
met drie vestigingen en twee merken. In 
1994 was er de verhuizing van De Hoge 
Rijndijk naar het huidige pand op de 
Touwslagersweg. 

 “Nooit heb ik erover gedacht om te vertrekken 
uit mijn stad. Ik heb veel te danken aan mijn 
trouwe klanten en aan mijn bedrijfspartners. 
Het is een hechte gemeenschap, waar geven en 
nemen nog betekenis heeft.” Aan het woord is 
Hans Jongerius zelf, die zich sinds 1 juli 2019 
officieel 31 jaar Renault-dealer mag noemen.

Complete mobiliteit
Naast Renault-dealer van het Groene Hart is 
Hans Jongerius ook dealer voor Dacia. Er zijn 
nog twee vestigingen: in Gouda en IJsselstein. 
Ook onderdeel zijn Hans Jongerius Parts en 
Hans Jongerius Lease. Daarnaast verkoopt 
de groep Renault Bedrijfswagens en heeft 
het een groot aanbod aan occasions van alle 
merken. En natuurlijk profileert het bedrijf 
zich met de Renault Z.E. 
lijn voor elektrisch rijden. 
De Hans Jongerius Groep 
zet de kennis en ervaring 
breed in, met een compleet 
dienstenpakket en alle 
vormen van mobiliteit. Voor 
zowel de particuliere als de 
zakelijke automobilist. 

Drievoudig dealer van het jaar
De onderneming is dus flink gegroeid, maar blijft 
veel waarde hechten aan persoonlijke aandacht 
voor de klant. Alle medewerkers, bij elkaar al 68 
vakkundige mensen, gaan tot het uiterste om de 
kwaliteit van de dienstverlening op hoog niveau 
te houden. En met succes! Hans Jongerius 
scoort als beste in klanttevredenheid en werd 

door de importeur uitgeroepen tot Dealer of the 
Year in 2016, 2017 én 2018.

Maatschappelijk betrokken
Bij het ondernemen verliest de Hans Jongerius 
Groep de maatschappelijke functie niet uit het 
oog. Het bedrijf ondersteunt jaarlijks diverse 
evenementen in de regio, zoals ook dit jaar weer 
de Kiremko Nacht Van Woerden.

Hans Jongerius trekt graag 
een parallel tussen het 
ondernemerschap en de 
wielersport. “Ondernemers zijn 
net als wielrenners. Het zijn 
duursporters en atleten die het 
van hun uithoudingsvermogen 
moeten hebben. Om succesvol 

te zijn in de automarkt is een lange adem vereist en 
moet je kunnen incasseren.”
 
Hans is alert, volgt het koersverloop en bereidt 
zich voor op een demarrage. “De autobranche 
lijkt zich steeds sneller te ontwikkelen. 
Nieuwe belastingmaatregelen volgen elkaar 
op, de energietransitie leidt tot de opkomst 
van de elektrische auto en er duiken nieuwe 
financieringsvormen op zoals Private Lease.”

 “Op ontwikkelingen in de markt moet je altijd 
een passend antwoord hebben. Gelukkig hebben 
wij met Renault en Dacia de perfecte partners. 
Het zijn twee innovatieve merken die tijdig 
inspringen op de veranderende eisen van de 
klant.”

Nieuwe modellen, nieuwe kansen
Hans vervolgt: “Iets om trots op te zijn: de 
gemeente Woerden heeft voor het wagenpark 
gekozen voor de elektrische Renault ZOE. Ook 
verwachten wij veel van onze nieuwe modellen, 
zoals de nieuwe Renault Trafic die gemaakt is 
voor professionals. En wat te denken van de 
recentelijk geïntroduceerde nieuwe Clio. De vijfde 
generatie alweer van dit succesmodel. Wát is 
die goed ontvangen door de autopers, echt een 
opsteker voor ons!” 

In combinatie met het stevige ondernemerschap 
waar de Hans Jongerius Groep voor staat, 
geeft dit nieuwe kansen voor de toekomst. Het 
slotwoord van Hans: “Onze markt verandert heel 
snel. Daarom moeten wij scherp blijven en blijven 
luisteren naar onze klanten. Zij geven de input 
voor de prestaties die wij willen leveren.”

“OOK ONDERNEMEN IS DUURSPORT” 
HANS JONGERIUS. RENAULT-DEALER SINDS 1988.

"ONDERNEMERS 
ZIJN NET ALS 

WIELRENNERS"

hansjongerius.nl
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Over een 
sponsor

Het bekende Woerdense bedrijf BluePrint Automation (BPA) heeft een 
unieke relatie met het Woerdens toptalent Floortje Mackaij. De (inter)
nationaal bekende wielrenster is een oude bekende van BPA aangezien ze 
letterlijk om de hoek woont. Ze traint zo nu en dan zelfs met eigenaar en 
CEO van BPA, Martin Prakken. Om de goede samenwerking tot uiting te 
brengen rijdt Mackaij sinds kort in een nieuwe auto van sponsor BPA.
De wielrenster uit Woerden herkent veel van haarzelf in het Woerdense 
bedrijf BPA. Beiden proberen er elke dag weer voor te gaan, te trainen, 
grenzen te verleggen, nieuwe methodes te vinden en constant te 
innoveren. Voor beiden geldt verder dat innovatie zeer belangrijk is voor 
hun eigen tak van sport. Mackaij probeert met haar team Sunweb up 
to date te blijven in de huidige wielerwereld. BPA moet op zijn beurt de 
technologie steeds weer verbeteren om de best passende machines te 
kunnen bouwen voor internationale klanten. Dit betekent in de praktijk dat 
BPA er elke dag voor gaat, risico’s neemt, nieuwe invalshoeken vindt en 
het betrokken personeel motiveert om hetzelfde te doen. 

Een belangrijk uitgangspunt voor al deze punten is samenwerking. 
Hierdoor bereik je het beste resultaat. Dit uitgangspunt geldt tot in het 
extreme ook voor de wielersport. Als onderdeel van Team NL was Mackaij 
tijdens het WK Wielrennen in Engeland zeer prominent in beeld. De Oranje 
dames sloten het WK uiteindelijk af met twee medailles. Annemiek van 
Vleuten behaalde de gouden medaille en Anna van der Breggen moest 
genoegen nemen met de tweede plaats. Zonder het teamspel van Mackaij 
en de overige Oranje-rensters had deze uitslag er heel anders uit kunnen 
zien.

BPA
Om alle werknemers zo gezond mogelijk te houden beschikt BPA over 
een eigen fitnessruimte en zelfs een eigen klimmuur. Door het gehele 
nieuwe kantoorgebouw heen hangen diverse sportfoto’s en heerst er 
een prettige sportsfeer. Veel fanatieke collega’s lopen hard, fietsen en 
voetballen binnen Woerden. BPA organiseert diverse sportactiviteiten voor 
het personeel en sponsort al ruim 39 jaar diverse lokale sport initiatieven 
zoals de voetbalclub, maar ook voor oa hardlopen en volleybal zet BPA 
zich in. En nu dus ook trotse sponsor van Floortje Mackaij! Daarnaast is 
BPA samen met Floortje aanwezig tijdens de Kiremko Nacht van Woerden. 
Bekijk de video met Floortje en Martin op de website! 

Think into the box...

BLUEPRINT AUTOMATION 

TROTSE SPONSOR VAN FLOORTJE MACKAIJ 

BPA: WE EMBRACE TALENT 
Het stimuleren van talent doet BPA zowel binnen als buiten de 
organisatie. Zonder techniek staat alles stil. BPA is altijd op zoek 
naar nieuw talent en gemotiveerde mensen die willen werken in 
de techniek. Bijvoorbeeld door beroepen in beeld te brengen en 
te laten zien wat eventuele doorgroeimogelijkheden zijn voor de 
toekomst. 

BPA won dit jaar de titel beste leerbedrijf van de provincie 
Utrecht in de categorie techniek en gebouwde omgeving. Als 
leerbedrijf zorgt BPA jaarlijks voor diverse stageplaatsen en 
afstudeeropdrachten op allerlei niveaus. Wil je weten hoe het is 
om te werken bij BPA? Onze collega’s vertellen er zelf over! Lees 
hun verhalen op de website www.blueprintautomation.com 

Heb jij passie voor innovatie en techniek? Kom werken bij BPA! 
Bekijk alle banen via jobs.blueprintautomation.com
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Over een 
sponsor

Kiremko is altijd op zoek naar talent. Niet alleen op het gebied 
van medewerkers maar zeker ook in de sport. Kiremko draagt 
de wielersport al jaren een warm hart toe als titelsponsor van de 
Kiremko Nacht van Woerden, met als pareltje de Koppelcross, en 
natuurlijk de sponsoring van Ellen van Dijk! 

Woerden en omgeving hebben met Kiremko en Ellen van Dijk een mooie 
sponsorsamenwerking binnen haar gemeentegrenzen. Ellen Van Dijk, een 
(inter)nationale topper, heeft pas geleden weer volop in de schijnwerpers 
gestaan. Bij het Europees Kampioenschap in Alkmaar wist de Woerdense 
de Europese titel op te eisen bij het onderdeel individuele tijdrit. Dit was 
niet geheel volgens de verwachtingen want Van Dijk had lange tijd last 
van een ernstige blessure en vooral op haar favoriete onderdeel wilde 
het niet altijd lukken. Bij het Nationale Kampioenschap tijdrijden moest 
ze nog genoegen nemen met een zilveren medaille. In Alkmaar wist de 
Woerdense echter overal door de pijn heen te fietsen en mocht ze na 
afloop wederom het Europese tricot aantrekken. Hiermee prolongeerde ze 
haar titel van 2018.

Om op hoog niveau te kunnen presteren, heeft Van Dijk de steun nodig 
van veel sponsoren. Het in Montfoort gevestigde bedrijf Kiremko is één 
van die sponsoren. Van Dijk: “ Ik ben ontzettend trots en blij met de 
steun van Kiremko. Om tot een topprestatie te komen, heb ik de beste 
faciliteiten nodig. Hoewel ik het liefst overal op de fiets heen zou gaan, 
kan dat natuurlijk niet altijd. In mijn Volvo V40 - beschikbaar gesteld 
door Kiremko en Hooftman - kan ik alles op een luxe manier vervoeren 
en neem ik zonder problemen drie fietsen mee. Kortom: Kiremko en 
Hooftman zorgen ervoor dat ik onder de beste omstandigheden kan 
werken naar een topprestatie. Verder ben ik als Woerdense natuurlijk 
trots op het feit verbonden te zijn met hét wielerevenement van Woerden, 
namelijk de Kiremko Nacht van Woerden”. Ellen doet weliswaar niet 
mee aan de veldrit door het centrum van Woerden maar ze is wel altijd 
aanwezig bij dit Wielerspektakel. Ook zij is niet van plan om de eerste 
wedstrijd van Mathieu van der Poel bij de veldrijders te missen. 

Kiremko B.V. is al meer dan 10 jaar de titelsponsor van De Nacht van 
Woerden. Kiremko is gevestigd in Montfoort, maar heeft wereldwijd 
kantoren en samenwerkingsverbanden.  

Kiremko is een fabrikant van machines, bestemd voor de 
aardappelverwerkende industrie, zoals friet, chips, en andere 
aardappelproducten. Kiremko ontwerpt, produceert en installeert 
machines, complete proceslijnen, fabrieksupgrades en uitbreiding van 
capaciteit. Kiremko is altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers. 

Kijk op www.kiremkowerkt.nl voor Kiremko vacatures. 

KIREMKO 

AL JAREN TROTSE SPONSOR VAN ELLEN VAN DIJK

KIREMKO
Kiremko, opgericht in 1965, is een Nederlandse fabrikant van machines, 
bestemd voor de aardappelverwerkende industrie. Kiremko ontwerpt, 
produceert en installeert complete proceslijnen, fabrieksupgrades en 
uitbreiding van capaciteit, alsook individuele machines.

Kiremko levert betrouwbare totaaloplossingen vanaf de invoer van 
aardappelen tot aan de verpakkingslijnen voor eindproducten zoals 
frites, vlokken, verse en voorgekookte aardappelproducten, chips en 
nog veel meer. 

Het wereldwijde netwerk van Kiremko bestaat uit kantoren in 
Rusland, India en China en sterke samenwerkingsverbanden. 

De samenwerking tussen Kiremko, Idaho Steel Products, Reyco 
Systems, Tolsma-Grisnich en diverse andere strategische partners is 
ook een uitstekende bron voor het leggen van een fundament onder 
de Kiremko Nacht van Woerden.
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Technisch bureau Koppe 
is ruim 60 jaar de optimale

leverancier in aandrijftechniek 
en voorraadhoudend. 

Met ons brede pakket kwaliteitsproducten kunnen wij 
uw productiekosten verder helpen reduceren en uw  

time-to-market van nieuwe producten helpen verkorten. 
Naast het standaard programma leveren wij ook 

componenten en aandrijvingen volgens klantspeci�catie.

Technisch bureau Koppe bv • Tel. 070 – 511 93 22
Mailadres: mail@koppe.nl • www.koppeaandrijftechniek.nl

Projects

www.titanprojects.nl

we love  
technical challenges
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Fiets Trivia

JUNIOR (16) VERSLAAT 
ELITE-VELDRIJDSTERS 
EN BELOFTEN (-23)
Sterk staaltje van Puck Pieterse die pas junior 
is. Als zestienjarige komt ze in veldrit Sint 
Michielsgestel met 45 seconden voorsprong over 
de meet. Regerend wereldkampioene op de weg, 
Anna van der Breggen, probeerde haar bij te 
houden maar finishte uiteindelijk als vierde met 
een achterstand van 2 minuten en 17 seconden. 
Pieterse is een aanstormend talent, die behalve 
snelheid, inzicht en kracht ook over een 
bijzondere evenwichtsbeheersing beschikt. Ze 
fietst zeer beheerst een halve minuut, relaxt 
achterstevoren zittend, achteruittrappend op 
haar stuur een rondje. Probeer dat maar eens 
na te doen... Op twitter staat een video bij 
Brabantcycling.

POPULARITEIT 
SCHIJFREMMEN 
GROEIT
Vorig jaar vermeldde dit blad dat de schijfrem 
sterk in opkomst is en wielerwereld niet meer 
zonder wil. Dat is nog steeds zo, maar die 
maakt een ontwikkeling door. Deze is lichter 
aan het worden ten opzichte van de eerste 
versies. Het gevaar voor letsel dat ontstaat door 
contact met de schijfremmen is minder aan de 
orde tegenwoordig Schijfremmen zijn minder 
gecompliceerd geworden en in het algemeen 
lichter van gewicht. Steeds meer gewone 
fietsen zijn ook uitgerust met deze remmen. 
Schijfremmen en hydraulisch bekrachtigde 
remmen met remblokken zijn de veiligste, de 
beste remmen met de kortste remweg.

Schijfremmen steeds populairder, ook op de step voor 
gevorderden.

VEGANISTEN-
VRIENDELIJK ZADEL
Sommige fietsenbouwers en toeleveranciers denken 
ook aan alles. Ze willen iedereen te vriend houden, 
al dan niet bewust... Klassiek zadelbouwer Brooks 
staat bekend om zijn onovertroffen ambachtelijk 
vervaardigde lederen zadels. Er is al een tijdje een 
rubberen variant op de markt, waarin ook katoen zit 
verwerkt. De fabrikant krijgt de laatste tijd opvallend 
veel likes en andere positieve feedback uit de 
veganistenhoek. Schijnt overigens een beregoed 
zadel te zijn.

BANDEN-TRIVIA

Waarom zoveel aandacht hier voor 
banden? Bandenkeuze wordt door velen 
onterecht onderschat. De keuze is net zo 
belangrijk als die bij de F1 autoraces. Ja, 
alles is relatief…Met de keuze bepaal je 
wel de optimale snelheid, veiligheid en 
pechvrijheid.

Tubeless banden, banden zonder 
binnenbanden, deze trend zet ook door. Het 
voordeel is dat je veel minder gauw lek rijdt. Je 
moet dan net als bij iedere band de maximale en 
minimale luchtdruk niet overschrijden. Tubeless 
banden zijn iets lichter. Ze kunnen ook een 
klein beetje meer comfort leveren doordat de 
bandenspanning iets lager mag zijn. Nog een 
voordeel, je kunt iets sneller fietsen. 

Tip voor iedere fietser: controleer regelmatig 
de bandenspanning van je fietsbanden. Hou 
ze op de juiste aangegeven spanning, zoals de 
fabrikant op de wang van de band heeft gezet. 
En check ook regelmatig, vooral na regen, het 
loopvlak van je banden. Vooral bij lange tochten, 
zware gewichtsbelasting van de banden. Kleine 
stukjes van steen, gruis, kun je er maar beter 
uitpulken, voordat ze door de brekerlaag van je 

zo genoemde “lekvrije” banden heen prikken. Af 
en toe controleren is ook een zinvolle actie voor 
niet dikke fietsbanden, oude, goedkope en ver 
versleten banden na een regenbui. Het gruis blijft 
gemakkelijk aan de banden plakken. Als een fiets 
weken of langer niet wordt gebruikt, kun je de 
banden beter niet op een hoge bandenspanning 
of de maximale spanning houden.

Bredere banden
Een andere trend is bredere banden monteren. 
Het lijkt wel voor de show, maar is meestal niet 
zo. Ze zijn wel iets zwaarder, maar lopen meestal 
niet of amper zwaarder. Zo blijkt uit diverse tests. 
Het grote voordeel is het betere wegcontact. 
Scheelt merkbaar. Daarnaast, ook niet 
onbelangrijk, een hoger comfort en meer rust in 
snel genomen bochten. Let wel: dit geldt in het 
algemeen. De ene band is de andere niet en de 
onderlinge prestatieverschillen zijn best groot. 
Regelmatig worden fietsbanden grondig getest. 
Daar kun je goed je voordeel mee doen.

NIEUW TOERISME 
DOOR URBAN CROSS?
Urban cross. Zo’n race vond dit jaar plaats in 
Borgloon, België. Racen met een andere, nieuwe 
soort racefiets of mountainbike op verschillende 
ondergronden. Een kronkelige weg in het 
parkoers, zoiets als de beruchte, adembenemende 
steile Muur in de Vlaamse Ardennen met kasseien, 
verder door hele nauwe steegjes knallen, stenen 
trap beklimmen met de fiets op de schouder, 
raggen door de modder en gras. Lijkt op een mix 
van mountainbiken en veldcross in een zwaar 
stedelijk parkoers. Zo kan een stad nog eens een 
nieuw soort toerist lokken...

Met voordemper, ander stuur, aangepast frame. Vele 
combinaties mogelijk in configuratie.

Caspar Vermeulen
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Dammekant 89
Postbus 47

2410 AA Bodegraven
Telefoon 0172-619235

Telefax 0172-616488
E-mail: info@versluysgroep.nl

www.versluysgroep.nl

Infra

Versluys Groep

Freesbedrijf

Wegmarkering

Verkeerstechniek

Kenniscentrum

Ontwerp

SOLVING PROBLEMS

CREATING BENEFITS
FOOD PROCESSING EQUIPMENT

1704 Industrial Way
Caldwell, ID 83605
TEL 208-795-5700
FAX 208-795-5749
info@reycosys.com

www.ReycoSystems.com

Jouw partner in 
industriële automatisering
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Over een 
sponsor

De lokale Rabobank Rijn en Veenstromen is sinds jaar en dag betrokken 
bij de Kiremko Nacht van Woerden. De van oudsher trouwe sponsor van 
het Nederlandse wielrennen was reeds sponsor bij de eerste edities van 
“de Nacht” in Woerden. De onlangs nieuw aangestelde Directievoorzitter 
Monique van de Wakker is ook dit jaar weer van de partij met haar 
Rabobank. Binnen de Gemeente Woerden ondersteunt de Rabobank veel 
lokale clubs en evenementen.

Op dit moment loopt Rabo ClubSupport (www.rabo-clubsupport.nl). 
Met dit initiatief laat de Rabobank de lokale samenleving meedelen in 
haar winst. De echte maatschappelijke winst van deze clubs, stichtingen 
en verenigingen moet niet worden onderschat. Mensen worden 
samengebracht, talenten worden benut en een sociaal netwerk wordt 
opgebouwd. Elkaar verder helpen, daar heeft de hele maatschappij baat 
bij. Dat moet niet alleen worden gekoesterd maar ook worden gesteund. 

Daarom geeft deze coöperatieve bank ieder jaar een deel van haar 
winst aan verenigingen in haar regio. Zodat deze clubs, stichtingen en 
verenigingen kunnen blijven doen wat ze nu al doen om hun eigen buurt 
beter te maken. Dit jaar stelt Rabobank Rijn en Veenstromen 80.000 euro 
beschikbaar voor ClubSupport.

Dichtbij en betrokken 
Veel van de lokale medewerkers van de Rabobank Rijn en Veenstromen 
wonen in hun eigen regio en maken dus zelf deel uit van de lokale 
samenleving waarin de Rabobank als bank actief is. De medewerkers 
voelen zich betrokken bij die samenleving en willen graag hun steentje 
bijdragen. Klanten kunnen deze medewerkers gerust aanspreken als 
ze vragen hebben. Dit kan zijn bij de sportvereniging of bij een zakelijk 
netwerk. De Rabobank medewerkers zullen dan proberen deze vraag te 
beantwoorden of door te spelen naar hun collega’s.

Als manager
financieel advies
ben ik dichtbij en
betrokken
Dat is wat mij beweegt

Bekijk mijn verhaal op
www.rabobank.nl/rv

DE RABOBANK

www.rabobank.nl
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“Ga toch fietsen!” 

FIETS JE PRIJS 
BINNEN BIJ HET 
WIELER CAFÉ!
 

TWENTEBELT
METALEN TRANSPORTBANDEN

074 - 24 24 705 | SALES@TWENTEBELT.COM | WWW.TWENTEBELT.COM

Als lagerspecialist zijn wij 
de trotse leverancier van

tsubaki.eu
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Deelnemers

DEELNEMERS WTC WOERDEN

Junioren
Daan Brouwer / Jaarsveld / WTC Woerden

Nieuwelingen
Jesper Beiboer / Zegveld / WTC Woerden

Justin Blok / Woerden / WTC Woerden
Niek van Montfort / Woerden / WTC Woerden

Ties Veldkamp / Kamerik / WTC Woerden

Elite Vrouwen/Junior Vrouwen
Leonie Boschker / Woerden / WTC Woerden

Floortje Mackaij / Woerden / Sunweb
Nieuwelingen Meisjes

Emma Brouwer / Jaarsveld / WTC Woerden

Amateurs/Sportklasse
Niels van Baar / Woerden / WTC Woerden
André Looman / Montfoort / WTC Woerden

Thijs Ros / Woerden / WTC Woerden
Marc Scholman / Montfoort / WTC Woerden
Wilfred Veldkamp / Kamerik / WTC Woerden

DEELNEMERS KOPPELCROSS

Pelle Bouwman
Loran Viets
David Poppe
David Koster

Olivier Steenland
Alexander Elemans

Laurens Dijkstra
Lucas Schalkwijk
Mart Zwaneveld
Jochem Louter

Deze jeugdrenners zijn uitgenodigd door de organisatie en zullen vlak 
voor de wedstrijd gekoppeld worden aan een Elite renner of renster.
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SHAPE THE FUTURE NOW
WWW.FAM.BE

Highest capacity 
mechanical cutting of 
French fries available 
on the market

240P

2018-060_FAM_advert_90x58mm_v2.indd   1 20/09/2018   13:50

www.tolsmagrisnich.com

Improving your agribusiness  
in an intelligent way

...  it’s the result  
that counts

We can talk all day about our 
high quality machines for 
storage and processing, but...

We optimize your flow

Packo Pumps België 
Tel. +32 51 51 92 80 • pumps@packo.com

www.packopumps.com

PACKO-ADV-Woerden-90x58.indd   1 9/12/18   9:51 AM
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Ellen van Loy ...........................................België
Maud Kaptheijns ...................................Bergeijk
Laura Verdonschot ...................................België
Yara Kastelijn ...................................... Neerkant
Inge van der Heijden .............................. Schaijk
Manon Bakker .................................Swifterbant
Floortje Mackaij ...................................Woerden
Alicia Franck ............................................België
Karen Verhestraeten ................................België
Puck Pieterse .................................. Amersfoort
Lindy van Anrooij ...................................Kapelle
Silke Blei ...........................................Hurwenen
Lora Bonthuis ...........................................Ingen
Leonie Boschker ..................................Woerden
Esther van der Burg ............................. Nootdorp
Elleke Claessen ................................Amsterdam
Fenna Derksen ..................................Haalderen
Lisa Dorussen................................... Beuningen
Irene Gerritsen ...................................... Arnhem

Veerle Goossens .......................................Bakel
Cynthia van der Ham ............................... Gouda
Rienke Ten Have .................................Harreveld
Dorien Hoog Antink ................................ Ochten
Eva Jonkers ....................................... Staphorst
Elodie Kuijper .......................................Turnhout 
Anoek Kuijpers ..........................................Gilze
Fanny van Maanen ............................Ridderkerk
Indy van Os ....................................Amstenrade
Fleur van der Peet .............................. Den Haag
Isa Pieterse ..................................... Amersfoort
Danielle Quint ............................................. Deil
Anouk Reen .......................................Eindhoven
Julie Roelandts ........................................België
Sofie van Rooijen .......................................Driel
Pam Schutten ...................................... Nijverdal
Marlies Vos.............................................Aalden
Dieke van Wilgen ...................................... Arkel
Sophia Zwaan ................................. Bodegraven

Mathieu van der Poel ...................... Kapellen (B)
Lars van der Haar ..........................Woudenberg
Joris Nieuwenhuis ..................................Zelhem
David van der Poel.......................... Kapellen (B)
Corne van Kessel .....................................België
Lars Boom ............................................ Vlijmen
Marcel Meisen ....................................Duitsland
Stan Godrie .......................................... Zundert
Marco Carozzo...........................................Italië
Jakob Dorigoni ..........................................Italië
Andreas Goeman .....................................België
Maik van der Heijden.............................. Schaijk
Ryan Kamp ............................. Raamsdonksveer
Niels Koyen .............................................België
Justin Laevens .........................................België
Lander Nicola Parenti .................................Italië
Yannick Peeters .......................................België
Pim Ronhaar ................................... Hellendoorn
Yu Takenouchi .........................................Japan
Yorben van Tichelt ...................................België

Sieben Wouters .................................... Zundert
Kyle Agterberg ...............................Maartensdijk
Bart Artz ..............................................Wintelre
Kelvin Bakx .............................Bergen Op Zoom
Niels Bierens ...........................................Eersel
Dennis Brouwer  ..............................Westerbork
Koen van Dijke ............................ Baarle Nassau
Craig Gow .......................................... Engeland
Bjorn ten Have ....................................Harreveld
Demiz Hebing ....................................Apeldoorn
Eddy van IJzendoorn ........................Veenendaal
Bart Klein Nienhuis ...................... Lichtenvoorde
Stef ter Laak ....................................Veenendaal
Finn Mansfield .................................... Engeland
Yoep van der Peet .....................Hooglanderveen
Dylan Strik ............................................ Heerlen
Pete Uptegrove .....................Sint-Michielsgestel
Lars van Uum ...................................Harderwijk
Luke Verburg ..................................... Schiedam
Noah Vreeswijk ................................... Someren

Deelnemers
Elite

GP KIREMKO – UCI MEN ELITE & BELOFTEN

GP BLUEPRINT – UCI WOMEN ELITE & JUNIOREN
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DE ORGANISATIE

De Stichting Wielerronde Woerden organiseert al meer dan  
45 jaar internationale evenementen. De combinatie van 
ondernemers, projectmanagers en actieve wielrenners staat 
borg voor de kwaliteit van onze internationale veldrit. 

Vanuit de wensen, ideeën en interesse van landelijke en regionale 
sponsoren zetten wij voor u een topevenement neer. Veel waardering 
krijgen wij van de Internationale Wielerfederatie (UCI) voor de wijze 
waarop wij wedstrijden organiseren. 

De samenwerking met de KNWU, de gemeente Woerden en Versluys 
Verkeerstechniek BV stelt ons in staat aan de steeds toenemende eisen 
van veiligheid en andere regelgeving te kunnen voldoen. Een groot aantal 
trouwe vrijwilligers van de WTC Woerden zetten zich in om het evenement 
in goede banen te leiden op de wedstrijddag.

CONTACT

Elke sponsor heeft een vast aanspreekpunt binnen de organisatie. U kunt hen 
altijd benaderen om een passend sponsorpakket voor u samen te stellen: 

• Arjan van der Horst, voorzitter  
• Ronald van Merkerk  
• Jan de Wit, penningmeester  
• Marcel Boschker, secretaris  
• Lauw Uittenbogaard
• Dick van Weenen 
• Daphne van Merkerk
• Gesinus Huistra
• Peter de Vries 

Postbus 2101, 3440 DC  Woerden
info@nachtvanwoerden.nl /www.nachtvanwoerden.nl

Organisatie

PLATFORM P, BUREAU VOOR 
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