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V
an 20 tot en met 24 sep-
tember is het zover. Vijf
dagen lang zal de provin-
cie Drenthe in het middel-

punt van de belangstelling staan
van de wielerwereld en al zijn fans
vanwege de Europese kampioen-
schappen wielrennen. ,,Alleen al
voor de televisie zullen 25 miljoen
mensen in meer dan zeventig lan-
den getuige zijn van de prestaties
die die week in onze mooie provin-
cie worden geleverd’’, zei gedepu-
teerde Henk Brink voor een volle
theaterzaal, die gevuld was met ver-
tegenwoordigers van de Europese
wielerbond UEC, de nationale wie-
lerkoepel KNWU, sponsoren en
vooral veel vrijwilligers die alle ste-
den en dorpen vertegenwoordigden
die het evenement in september
aandoet.

De bekendmaking van de start-
en doorkomstplaatsen vormde het
grootste nieuws van de avond. ,,We
willen al het moois dat onze provin-
cie te bieden heeft laten zien aan de
wereld’’, gaf Brink aan, doelend op
onder meer Wildlands en het Drents
Museum die als startlocaties funge-
ren. Aan organisator Thijs Rondhuis
de opdracht er chocola van te ma-
ken in de vorm van passende rou-
tes.

Naast Emmen en Assen zijn ook
Hoogeveen en Meppel uitverkoren
als startplaatsen. De venijnige Col
du Vam zal een hoofdrol vertolken
als finishlocatie. De individuele tijd-
ritten starten in Wildlands, ,,Er zit-
ten veel rechte wegen in de route
waarop echt geramd kan worden’’,
blikt Rondhuis vooruit. ,,Een par-
cours voor echte stampers. Denk bij
de vrouwen bijvoorbeeld aan Ellen

van Dijk als titelkandidaat.’’
Ook het onderdeel mixed relay

wordt verreden in Emmen en om-
streken. De wegwedstrijd voor be-
loften start in Hoogeveen en leidt
via onder meer Coevorden en Dalen
naar de VAM-berg in Drijber. De ju-
nioren rijden een omloop rond en
over de Drentse pukkel.

De vrouwenprofs starten in Mep-
pel en rijden via onder meer Nij-
eveen, Havelte, Beilen en Wijster
richting de Col du VAM. De mannen
starten voor het Drents museum in
Assen voor hun wegwedstrijd en rij-
den via onder andere Vries, Eext en
Zwiggelte naar de VAM-berg. Alle
twaalf Drentse gemeenten worden
aangedaan en hebben een rol tij-
dens het EK. ,,Ik bespeur overal een
enorm draagvlak’’, wreef Rondhuis
zich in de handen over al het en-
thousiasme.

Brink glom van trots. ,,Wij zijn als
provincie Drenthe een vijfsterren
fietsregio’’, sprak de gedeputeerde,
zelf ook een enorme fietsliefhebber.
,,Net als 70 procent van de andere
Nederlanders die elke week de fiets
pakken. We hebben met elkaar 27

miljoen fietsen in dit land. Dat is
een groot goed. Sport is gezond,
sport verbroedert, je leert afzien, al-
lemaal zaken waar je later in het le-
ven ook profijt van hebt.’’

Volgens Brink vormen fietsen en
Drenthe een twee-eenheid. ,,Ieder-
een is hier behept met fietsen. Daar-
naast zijn we ook goed in organise-
ren. Denk maar aan de Drentse
Fietsvierdaagse, de Ronde van Dren-
the, de Bartje 200, de Superprestige
Gieten, de WK Paracycling in 2019,
de Vuelta in 2009 en zo kan ik nog
wel even doorgaan. Wat ben ik er
trots op dat de EK wielrennen naar
Drenthe komt. Wat een eer. Een vijf-
daags internationaal sportevene-
ment, uniek voor Drenthe en heel
Nederland. We zullen ons van onze
beste kant laten zien en gaan er een

groots wieler- en volksfeest van ma-
ken.’’

Natuurlijk werden er ook al voor-
spellingen gedaan voor mogelijke
winnaars, waarbij meteen de naam
van de noordelijke troef Bauke Mol-
lema viel. Viervoudig Tour-etappe-
winnaar Erik Dekker meende dat
Drenthe veel te plat is voor de 36-ja-
rige bergkoning uit Zuidhorn, maar
hij werd onmiddellijk gecorrigeerd
door meesterknecht Gert Jakobs.

,,Wie werd er afgelopen jaar Ne-
derlands kampioen tijdrijden in
Emmen dan?’’, riep Jakobs uit. ,,Dat
was Bauke Mollema hoor! Op een
parcours dat zo plat was als een bil-
jartbal. Natuurlijk is Bauke een ge-
weldige klimmer. Die VAM-berg is
ook fantastisch voor hem, maar hier
geldt ook de wet hoe ouder hoe taai-
er. Als je zo lang meeloopt als Bauke,
ben je ook op een vlak parcours las-
tig te verslaan. Daarbij is hij altijd
goed in het najaar als hij uit de Tour
komt. Nee, onze regionale favoriet
zal heel goed zijn tijdens het WK en
dit EK. Let maar op.’’

Enrico della Casa, president van
de UEC, werd dinsdag rondgereden

door Drenthe en toonde zich onder
de indruk. ,,We hebben het tijdrit-
parcours al bekeken en zijn ook in
de startplaats van de vrouwen, Mep-
pel, geweest. We zijn echt gechar-
meerd geraakt van de schitterende
omgeving. Het is prachtig hier. We
komen in september met 850 ren-
ners deze kant op, gesteund door
350 stafleden die hier de hele week
zullen verblijven. We zijn er van
overtuigd dat Thijs Rondhuis de
beste Europese kampioenschappen
ooit gaat organiseren.’’

Er werd in De Nieuwe Kolk ook
nog van de gelegenheid gebruik ge-
maakt om de wielrenners van het
jaar van de provincie Drenthe be-
kend te maken. Het Asser multita-
lent Maike van der Duin, zelf in
Spanje aan het trainen, viel in de
prijzen bij de vrouwen. Het grote
crosstalent David Haverdings uit
Zuidlaren won bij de jonge renners.
Elmar Reinders, afgelopen jaar be-
loond met een profcontract vanwe-
ge zijn uitstekende prestaties, werd
verkozen tot eliterenner van het
jaar en belofte van 2022 werd Asse-
naar Axel van der Tuuk.

‘EK als groots wieler- en volksfeest’
Met een spette-
rende show in
theater De Nieu-
we Kolk in Assen
werd dinsdag-
avond het offici-
ele startsein gege-
ven voor het jaar
waarin de provin-
cie Drenthe het
decor vormt van
de EK wielrennen
2023.

Alle Drentse start- en doorkomstplaatsen van de EK wielrennen op het podium in theater De Nieuwe Kolk in Assen. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG
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‘Onze regionale
favoriet zal heel
goed zijn tijdens
het WK en dit EK’
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