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DONDERDAG 9 AUGUSTUS 2018
Het complete programma luidt als volgt:
13.00 uur Start Sport klasse/Amateurs - wedstrijd over 52 km
14.15 uur        Omloop met oude brommers 
14.45 uur        Ploegentijdrit voor bedrijven
15.30 uur Start Dames - wedstrijd over 65 km                 
17.30 uur Reclamekaravaan over het parkoers   
17.30 uur        In VIP corner  Meet en Greet van Prof renners 
17.45 uur Voorstellen oud profs                                 
18.00 uur  Prominenten race (achter derny’s) met plaatselijke wielerliefhebbers 

en bekende Nederlanders.
18.45 uur Reclamekaravaan over parkoers
19.00 uur Presentatie Profs en huldiging Tour de France-renners
19.15 uur Start Profs - wedstrijd over 80 km
19.30 uur        In VIP corner optreden van dj/zanger Ferry Koestering 
22.00 uur        Muzikale afsluiting met Ferry Koestering en De Juf op het Dorpsplein

Dorpsplein is HORECAPLEIN vanaf 13.00 uur tot 23.30 uur  
13.30 uur tot ??? uur fietsclinic voor kinderen op Hofweide
13.30 uur tot 21.30 uur presentatie vintage racefietsen op Hofweide

Met een dergelijk veelzijdig spectaculair programma kan het niet anders dan dat ook dit jaar zo'n 
10.000 mensen dit evenement weer zullen bezoeken.

Oostvoorne station voor de sprinttrein van Dylan Groenewegen   
Tweevoudig Tourritwinnaar en nog vier 
Tourrenners rijden in Profronde
Dylan Groenewegen is op don-
derdag 9 augustus de absolute 
vedette in het veld van 36 wieler-
professionals, die om de prijzen 
gaan fietsen in de 34ste Prof-
ronde van Oostvoorne. Groene-
wegen won twee etappes in de 
recente Tour de France voordat 
een blessure en de steile Alpen-
hellingen hem dwongen om 

vroegtijdig af te stappen. De 
Amsterdamse topsprinter, die in 
2016 ook al eens in Oostvoorne 
reed, toen gehuld in de rood-
wit-blauwe nationale kampioen-
strui van dat jaar, komt in gezel-
schap van Timo Roosen. Roosen 
reed de Tour als machinist van 
het treintje dat onmisbaar is 
voor elke topsprinter om hem 

in de finale van een sprintetap-
pe op gang te helpen en goed 
af te zetten. Steevast was Roosen 
de laatste man, die gang maakte 
voor Groenewegen voordat die, 
op zichzelf aangewezen, aan de 
sprint om de dagzege begon. 
Bram Tankink is de derde ren-
ner van de Lotto NL-Jumbo 
ploeg die in Oostvoorne rijdt. 
De routinier is bezig aan zijn 
afscheidsjaar als beroepsrenner 
en reed dit jaar niet de Tour. Dat 
deden Tom-Jelte Slagter, Koen 
de Kort en Marco Minnaard 
wel. Deze drie renners comple-
teren het vijftal Tourrenners 
dat Oostvoorne op donderdag 9 
augustus in de 34ste profkoers 
presenteert.    

Regiorenners
Met de inbreng van profrenners 
uit de regio als Jordi Talen en 
Michael Vingerling heeft het 

publiek  ook weer gezichten ge-
noeg om zich mee te identifice-
ren en , wie weet,  zorgt een van 
deze plaatselijke favorieten wel 
voor een stunt door de mannen 
met de Tourkilometers in de be-
nen af te troeven. 

Concurrentie 
De dameskoers ondervindt dit 
jaar hevige concurrentie van 
het EK voor vrouwen dat in 
de eerste week van augustus 
in het Schotse Glasgow wordt 
gehouden en waar alle Neder-
landse toppers aanwezig zijn. 
Claudia Koster, de winnares 
in Oostvoorne van vorig jaar, 
verdedigt echter wel haar titel. 
De Prominentenkoers achter 
de derny’s presenteert dit jaar 
Maarten Tjallingii en Jelle Nij-
dam als ‘nieuwe prominenten’ 
in een deelnemersveld waarin 
verder Erik Breukink, Maarten 

den Bakker, Gert Jacobs, Koos 
Moerenhout, Bart Voskamp, 
Kenny van Hummel en Gijs Gel-
derblom ‘prominent’ meerij-
den met de liefhebbers van de 
Appeltaartetende fietsploeg als 
concurrenten. 

Amateurs/Sportklasse 
De strijd om de zege in de koers 
van de amateurs/sportklasse 
ligt dit jaar volledig open. Een 
favoriet aanwijzen is buitenge-
woon moeilijk, nu tweevoudig 
winnaar Pim Achterkamp we-
gens verplichtingen elders zijn 
titels niet kan verdedigen. Op 
het Dorpsplein is het op don-
derdag 9 augustus na afloop van 
het wielerspektakel muzikaler 
dan ooit. Behalve de band ‘De 
Juf’ die als hoofdact fungeert, is 
er ook nog een optreden van de 
zingende DJ Ferry Koestering. 
Dus zorg dat je er bij bent!

HOOFDSPONSOREN: 
 Rabobank • Growing a better world together • Oostvoorne  
Gemeente Westvoorne • 't Wapen van Marion • hotel/café/restau-
rant • Zeeweg 60  Bed & Breakfast van Marion • Zeeweg 23  
Aan Zee • restaurant • Strandweg 1  Europees Massagoed Over-
slagbedrijf EMO • kolen- en ertsoverslagbedrijf • Maasvlakte  Van 
der Hoek • makelaars • Voorweg 2  Auto Hoogenboom • Volks-
wagen, Audi, SEAT, ŠKODA en VW bedrijfswagens • Spijkenisse  
Tuinderij Vers • gesneden groenten • Brielle  Breeland • Jaguar 
& Land Rover-dealer • Rotterdam  Studio Glamour • nagelverzor-
ging, zonnebank, fashion accessoires, cosmetica • Mildenburglaan 
18  Auto Wüst • MERCEDES BENZ-dealer • Hellevoetsluis  KEN 
Group • multidisciplinaire toeleverancier en dienstverlener voor 
procesindustrie • Oud-Beijerland  Hugo Lens Optiek • opticien • 
Stationsweg 34  Kramer Group • containerlogistiek • Rotterdam 
 Delta Heat Services • specialist in Heat Treatment • Stellendam 
 VDS infra • aannemingsbedrijf • Rockanje 

Dylan Groenewegen bezocht Oostvoorne al eens in 2016, toen hij als Na-
tionaal kampioen zijn rood-wit-blauwe toonde in de profkoers van dat jaar. 
Nu is hij als tweevoudig ritwinnaar in de recente Tour de France de absolute 
vedette in het rennersveld bij de profs.

Als extra attractie wordt de 
wielerronde afgesloten met:OPTREDENS FERRY 

KOESTERING EN DE JUF OP HET DORPSPLEIN

Onderstaand het spectaculaire programma van de 
34e PROFWIELER RONDE OOSTVOORNE, 
waarin onder meer de 21ste 
PROMINENTENKOERS ACHTER DERNY’S, 
die dit jaar zal worden gehouden op:
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Vorig jaar was Claudia Koster de ‘grote namen’ in het deelnemersveld bij 
de vrouwen in de Profronde van Oostvoorne te snel af. 

NR. RENNER WOONPLAATS Licentienr./
Transponder

1 Cornelis Bakker Dirksland 10247
2 Jeroen Bijnagte Rotterdam 10977
3 Gijs Gelderblom Oostvoorne 16345
4 Gert van der Grijn Ameide 10361
5 Martijn Harteloh Dordrecht 15748
6 Douwe van der 

Hoeven
Hoogvliet 16363

7 Marco van Houten Brielle 15898
8 Tom de Jong Spijkenisse 15431
9 Jasper de Kort Rotterdam 16341
10 Christian Kuikstra Heenvliet 10718
11 Erwin Meijer Berkel en Rodenrijs 10638
12 Bram Mens Wateringen 10560
13 Jaco Minke Hellevoetsluis 16426
14 Bart Nap Montfoort 16192
15 Erik Nekkers Vugt 15507
16 Leon Oosters Hellevoetsluis 15717
17 Martin van Rij Zuidland 10741
18 Ernst Siegers Tilburg 10008
19 Edward Sol Spijkenisse 16198
20 Erik Stolk Oostvoorne 16683
21 Lennart van 

Houten
Brielle 16562

22 Sil van de Ven Rotterdam 10540
23 Rick van Vliet Rotterdam 10301
24 Dan de Vries Utrecht 15641
25 Arje de Waard Dordrecht 15977
26 Jannes van Weele Utrecht 10026
27 Gerard van Haaften Dirksland 10738
28 Marco Andeweg Hoogvliet 15041
29 Norman Meerkerk Zuidland 10419
30 Tijs Dekker Oosthuizen 11008

NB: Deze lijst is voorlopig. Voor de meest actuele informatie over de deelne-
mers in deze koers verwijst de organisatie naar het programmaboekje van de 
Profwielerronde Oostvoorne 2018 (overal langs het parcours te koop).

Deelnemers 
Amateurs / Sportklasse   
   

9 Augustus 2018   Start: 13.00 uur   52 km

UCI-Vrouwen / Belofte- 
Vrouwen /Elite Club-Vrouwen  
   

9 Augustus 2018   Start: 15.30 uur   65 km

Claudia Koster verdedigt titel in 
vrouwenkoers in Oostvoorne 
Geen Chantal Blaak, geen An-
nemiek van Vleuten, geen Ma-
rianne Vos. Ook Lucinda Brand 
en Edith van Dijk niet. Ze reden 
allemaal al eens of meerdere 
keren in de vrouwenkoers van 
de Profronde van Oostvoorne, 
maar niet in de 34ste editie die 
op 9 augustus wordt verreden. 
Ook het EK voor vrouwen wordt 
dan gehouden in het Schotse 
Glasgow en daar is de elite van 
het Nederlandse vrouwenwiel-
rennen  natuur lijk bij. Dat een 
vooraanstaande koers voor vrou-
wen in Nootdorp ook op 9 augus-
tus plaatsvindt, is natuurlijk ook 
van invloed op de inschrijving 
voor de dameskoers in  Oost-
voorne. In kwalitatief opzicht 
staan er goede rensters aan het 
vertrek, maar qua hoeveelheid 

kan het deelnemersveld nog 
wel een injectie gebruiken. De 

winnares van vorig jaar, Claudia 
Koster uit het Noord-Hollandse 
Wormerveer, is echter zeker van 
de partij om haar vorig jaar op 
onder anderen topklimster en 
toptijdrijdster Annemiek van 
Vleuten veroverde titel in Oost-
voorne te verdedigen.

In de Brielse Marieke van Wit-
zenburg, die in de betrekkelijk 
korte tijd dat ze de wielersport 
serieus beoefent, doorgestoten 
naar de top van het Nederland-
se vrouwenwielrennen, heeft 
het publiek iemand die naar de 
zege toegeschreeuwd mag wor-
den. Ook Jeanine van der Meer 
uit Hellevoetsluis is een renster 
die zich verzekerd weet van ge-
noeg fans in het publiek. Delo-
re Stougje en Claudia van Dijk, 
completeren het segment streek-
rensters in het deelnemersveld. 

NR. RENNER WOONPLAATS Licentienr./
Transponder

1 Janine van der Meer Hellevoetsluis 41165
2 Delore Stougje Zuidland 45025
3 Claudia van Dijk Zuidland 45098
4 Daniëlle Eikelboom Groningen 41105
5 Marieke van 

Witzenburg
Brielle 41078

6 Tessa Dijksman Velserbroek 45002
7 Sharon 

Dommanschet
Roosendaal 45073

8 Claudia Koster Wormerveer 41022
9 Jessica Lane Northcote                

(Australië)
1988-12-16

10 Lisanne Buurman Heerenveen 41166
11 Claudia Jongerius Hoogerheide 45127
12 Lise Visser Prinsenbeek 41140

NB: Deze lijst is voorlopig. Voor de meest actuele informatie over de deelne-
mers in deze koers verwijst de organisatie naar het programmaboekje van de 
Profwielerronde Oostvoorne 2018 (overal langs het parcours te koop).

Koers amateurs/sportklasse: rijden 
om de erfenis van Pim Achterkamp 
De vijfde uitgave van de koers 
voor amateurs en sportklassers, 
die in 2014 voor het eerst het 
programma van de profronde 
van Oostvoorne opende, moet 
het op donderdag 9 augustus 
doen zonder tweevoudig win-
naar Pim Achterkamp. De Rot-
terdammer ontbreekt dit jaar 
door verplichtingen elders op 
de deelnemerslijst. Daarop 
prijkt echter wel de naam van 
de Oostvoornse fysiotherapeut 
Gijs Gelderblom. Optimaal 
voorbereiden op een toppres-
tatie in eigen dorp, kon Gelder-
blom zich niet, want hij zat met 
het Sunwebteam gedurende de 
maand juli in de Tour de France 
om mannen als Tom Dumoulin 
en Laurens ten Dam optimaal 
te preparen voor de dagelijkse 
krachtsinspanningen. Als team-
leider van Team Aan Zee Oost-
voorne (TAZO), propageert 
Gelderblom echter optimale 
prestaties door te opereren als 
team. Wellicht dat hij en zijn 
teammakkers daardoor de koers 
in Oostvoorne volgende week 

donderdag naar hun hand kun-
nen zetten…
  
Charme
Opnieuw hebben veel renners 
uit de streek ingeschreven voor 
de openingskoers in het welge-
vulde programma van de 34ste 
Profronde van Oostvoorne. 
Naast Gelderblom zijn dat on-
der anderen diens dorpsgenoot 

Erik Stolk, de Brielse broers 
Marco en Lennart van Hou-
ten, Tom de Jong en Edward 
Sol (beiden Spijkenisse),  Jaco 
Minke en Leon Oosters (bei-
den Hellevoetsluis) Christian 
Kuikstra (Heenvliet) en Nor-
man Meerkerk en Martin van 
Rij (beiden Zuidland). Er zijn 
genoeg streekrenners om voor 
te juichen. 

Superklimgeit Annemiek van Vleuten en Marjolein van ’t Geloof, vorig 
jaar kampioene van Nederland bij de rensters zonder contract waren in 
2017 de blikvangsters in de dameskoers in de Profronde van Oostvoorne, die 
toen werd gewonnen door Claudia Koster. 

Voorzitter Bob Braber van de stichting Wielerronde Oostvoorne neemt het 
draaiboek voor de ronde van vorig jaar door met rondemiss Maaike. 
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NR. NAAM PLOEG
1 Dylan 

Groenewegen
Team Lotto NL - Jumbo Tour de 

France
2 Bram Tankink Team Lotto NL - Jumbo  
3 Timo Roosen Team Lotto NL - Jumbo Tour de 

France
4
5
6 Nills Eekhoff Team Sunweb  
7 Lennard Hofstede Team Sunweb  
8
9 Tom-Jelte Slagter Team Dimension Data Tour de 

France
10 Koen de Kort Trek Segafredo Tour de 

France
11 Fabio Jakobsen Quick-Step Floors  
12
13 Marco Minnaard Wanty - Groupe Gobert Tour de 

France
14 Asselman, Jesper Roompot - Nederlandse 

Loterij
 

15 De Greef, Robbert Roompot - Nederlandse 
Loterij

 

16
17 Abe Celi Alecto Cyclingteam
18 Bas van der Kooij Alecto Cyclingteam
19 Daan van Sintmaar-

tensdijk
Alecto Cyclingteam

20 Rick Ottema Alecto Cyclingteam
21 Jason van Dalen Delta Cyclingteam Rotter-

dam
22 Jordy 

Buskermolen,
Monkey Town Continental 
Team

23 Barry Markus Monkey Town Continental 
Team

24 Ivar Slik Monkey Town Continental 
Team

25 Cees Bol SEG Racing Academy
26 Daan Hoole SEG Racing Academy
27 Tom Vermeer Team Differdange-Losch
28 Rodrigo Araque 

Lorente
Team Ukyo

29 Raymond Kreder Team Ukyo
30 Bas Ottevanger Vlasman Cycling Team
31 Kelvin van den 

Dool
Vlasman Cycling Team

32 Joost van der Burg Vlasman Cycling Team
33 Melvin van Zijl Vlasman Cycling Team
34 Jordi Talen UWTC De Volharding
35 Kevin Inkelaar PolartecKometa
36 Michael Vingerling PRC Delta
37
38
39
40

NB: Deze lijst is voorlopig. Voor de meest actuele informatie over de deelne-
mers in deze koers verwijst de organisatie naar het programmaboekje van de 
Profwielerronde Oostvoorne 2018 (overal langs het parcours te koop).

VIP-kaarten winnen voor de Ronde bij Radio Rijnmond
Wie de Profwielerronde van 
Oostvoorne op donderdag 9 
augustus eens van een andere 
kant mee wil maken, moet af-
stemmen op Radio Rijnmond. 
Deze regionale zender, die jaar-
lijks op radio en TV aandacht 

besteedt aan de Ronde, verloot 
deze week in aanloop naar de 
34ste Profwielerronde dagelijks 
twee toegangskaarten voor de 
VIP-ruimte bij start & finish 
aan de Burgemeester Letteweg 
in Oostvoorne. Een hapje, een 

drankje en de kans op persoon-
lijk contact met profrenners die 
de recente Tour de France van 
2018 hebben gereden tijdens de 
Meet & Greet die voorafgaand 
aan de profkoers wordt georga-
niseerd voor de genodigden.

Bauke Mollema, hier geflankeerd door Dylan van 
Baarle (l) en Lars Boom won vorig jaar de 33ste Profron-
de van Oostvoorne. 

SPONSOREN WIELERKRANT 2018
 SPIE Industry • multitechnische diensten • Schiedam 
 Moerman • Shell benzinestation, shop en wasserette • 
Brielseweg  Vopak Nederland • opslag van chemicaliën, 
olieproducten, petrochemische producten, biobrandstof-
fen, vloeibare gassen en plantaardige oliën • Rotterdam 
 Mourik Services • technische dienstverlening • Bot-
lek-Rotterdam  Kalfsbeek MINI • automobielbedrijf / 
Mini-dealer • Brielle - Schiedam  BP Raffinaderij Rot-
terdam • Rozenburg  Renewi Overheidsdiensten • afva-
linzameling • Ridderkerk  DRV Accountants en Advies 
• Hellevoetsluis  Auto Center Oostvoorne • verkoop en 
onderhoud van auto’s • Langeweg 3-5  C. Maat Trans-
port • transportbedrijf • Rotterdam  Motel Oostvoorne 
• café - restaurant - motel • Hoflaan 3-5  De Landbouw 
• bistro / restaurant • Voorweg 102  Uitgeverij Groot 
Hellevoet • Weekblad Westvoorne • Hellevoetsluis  Lin-
deloof • aannemersbedrijf • Hellevoetsluis  HES Hartel 
Tank Terminal • tankop- en overslag • Europoort-Rotter-
dam  Centraal • hotel en eetcafé • Stationsweg 2  Wil-
lems Vastgoedonderhoud • Rotterdam  Visspeciaalzaak 
Jaap Graaf • Burg. Letteweg 1  meesterbakker Voskamp 
• bakkerij  • Stationsweg 10  Kap Horeca Service • ho-
recadiensten en -exploitatie • Vierpolders  HDW Neder-
land • dealer van hoogwerkers • Ridderkerk  Van Mos-
sel Autolease Rotterdam • leasing en wagenparkbeheer • 
Hellevoetsluis  Du Buf Makelaardij • woningverkoop, 
aankoopmakelaar • Voorweg 31a  Mainport Rotterdam 
• Forwarding, Warehousing, Transport   Deko Bikesport 
• race- en atb-specialist • Zuidland  van Son Vloeren 
• houten-, PVC- en laminaatvloeren • Hellevoetsluis  
LiveSafe • mobiele personenalarmering • Spijkenisse  
Tuincentrum Voorne • alles voor uw tuin • Hein dijk 17  
Bedrijvenpark Kickersbloem 3 • uitgifte van bedrijfskavels 
• Hellevoetsluis  Olaertsduyn • conferentiecentrum • 
Rockanje  van Ravens • makelaardij • Brielle  Lotte’s 
boetiek en mannenmode • dames- en herenkleding • Stati-
onsweg 4  Xtra Materieel • verhuur van machines en ge-
reedschap • Rotterdam  HEMA Oostvoorne • warenhuis 
• Stationsweg 25  Abbi-Aerotech • verwarming, koel- en 
ventilatiesystemen • Hardinxveld- • voor pluimvee en 
rundvee • Giessendam  Some-Time • communicatie- en 
marketingbureau • Oostvoorne  GoPromo • relatie-
geschenken • Duinlaan 31  Louwman Hellevoetsluis • 
TOYOTA-dealer • Hellevoetsluis  Cafetaria Oostvoorne 
• snackbar/petit restaurant  • Stationsweg 14  Blauwen-
daal Hellevoetsluis • PEUGEOT-dealer • Hellevoetsluis 
 Kempers & Koppenol Makelaardij • aankoop en ver-
koop van woningen • Hellevoetsluis  AMD Europoort • 
oliezaadbedrijf • Rotterdam-Europoort  Hartwig Instru-

ments • meet- en monsterapparatuur voor de chemische 
en petrochemische industrie • Hoogvliet  Krinsen Assu-
rantiën • financiële dienstverlening • Brielle  Laurens • 
wonen - diensten - zorg • Rotterdam e.o.  Site Consul-
tants • multidisciplinair adviesbureau voor de industrie • 
Hellevoetsluis  Truijers Vastgoed • projectontwikkeling 
op het gebied van wonen, werken, winkelen, recreëren • 
Kerkplein 2c  Albert Heijn Oostvoorne • supermarkt • 
Stationsweg 16  Excellance • haarmode • Hoflaan 4  
De Duinwei • caravanbedrijf • Berkenrijs 12  Dukker • 
de trostomatenteler uit Tinte  P&O Ferries • veerdien-
sten • Rozenburg   Osseweijer Projectmanagement en 
Advies • freelance PM en Adviseur ruimtelijke ontwikke-
ling en civiele techniek • Burg. Letteweg 38   Kambeel 
• loodgieters- en installatiebedrijf • Rotterdam  Edward 
Wageveld • Keurslager • Dorpsplein 5  W. v.d. Heuvel & 
Zn. • aannemers voor grond-, weg- en waterbouw • Rhoon 
 Molecaten Park Kruininger Gors • recreatiepark • Gor-
slaan 2  Rijpsma • drukkerij • Rozenburg  Peter van 
Duyne • manueel- en fysiotherapeut • D. van Leydenweg 
 Kroon & De Koning • bouwbedrijf • Zwijndrecht  
IOB • Ingenieursbureau, Advies en Engineering • Helle-
voetsluis  Anytime Fitness Oostvoorne • 24-uurs fitness • 
Voorweg 27  van Varik Groep • gevelreiniging • Rockan-
je  Vroegh & Hobbel • verwarming, sanitair, installatie-
werk • De Pinnepot 21c  WEA Deltaland • accountants 
en adviseurs • Oud-Beijerland  Westvoorne • adminis-
tratiekantoor • Burg. Letteweg 20  Van der Burgh • mi-
dicamping • Rockanje  Tram • Vietnamese loempia’s • 
stand Dorpsplein • restaurant EUS • lunch, diner, cate-
ring • Stationsweg 22a  Flynth • adviseurs & accountants 
• Naaldwijk  Matrix Design • reclamebelettering & auto-
striping • Spijkenisse  Happy City  • chinees restaurant • 
Kerkplein 22  De Burght • pool- en feestcafé • Hoflaan 
9-9a  Boon en Zoon • koffies • Rotterdam  Peter van 
Helden • de ijsspecialist van Goeree-Overflakkee  Zoet 
en Koek • banketproducten • Dorpsplein 4a  De Oldti-
mer • café • Burg. Letteweg 14  Steenbeek Autoschade 
Herstel • Brielle - Seggelant  Dijkman • hoveniersbe-
drijf • Rockanje  De Lange Muur • chinees restaurant 
• Voorweg 46  Modjo Kerto • camping • Bollaarsdijk 5 
 Palingrokerij Rijken • (broodjes) paling, makreel, zalm 
• Toernooiveld 11  Westvoornse Apotheken • Voorweg 
21  Garage W. van Trigt • Hyundai-dealer • Zuidland  
Nijholt • taxi- en personenvervoer • Dalweg 3  Cafetaria 
’t Hof • cafetaria • Hoflaan 7  v.o.f. Koedam • fruitver-
koop • Rockanje  AccoN AVM • adviseurs en accoun-
tants  • Spijkenisse  Ketjil • camping • Berkenrijs weg 15 
 Roskam • rijwielhandel • Stationsweg 33

Deelnemers 34e 
Profwielerronde Oostvoorne 
9 Augustus 2018   Start: 19.15 uur   80 km

Radio Rijnmond verlootte in 
de aanloop naar de 34ste Profwie-
lerronde van Oostvoorne weer een 
aantal toegangskaarten voor de 
VIP-ruimte bij start&finish en 
vestigde daarmee de aandacht op 
het wielerevenement. 

Marco Minnaard trok in de Profronde van 2017 de 
leidersprijs naar zich toe. 
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De brommerparade heeft een naam hoog te houden 
Al sinds 2003 vullen ze de tijd 
tussen de verschillende koer-
sen op het programma van de 
Profwielerronde van Oostvoor-
ne, de bestuurders van Solexen, 
NSU-brommertjes, Berini’s, 
Kreidlers en andere antieke 
tweetakt-benzineslurpers uit de 
jaren ’60 en ’70. In uitdossin-
gen die elk jaar uitbundiger en 
creatiever worden, want ze heb-
ben een naam hoog te houden 
als het gaat om de presentatie 
van hun antieke tweewielers. 
Vorig jaar werden Cor Sjoukes, 
Leo Moerman en het duo Carla 
Langendoen/Wim van Megge-
len uitverkoren als de mooiste, 
de origineelste en de leukste. Ze 
wonnen de wisselbokalen en de 
lekkere appeltaarten, beschik-
baar gesteld door Rob van Beek, 
organisator van de Prominen-
tenkoers, ook al zo’n uniek on-
derdeel, dat de Profronde van 
Oostvoorne herkenbaar en be-
kend maakt in heel Nederland. 
Wie gaat de taarten van 2018 
winnen? Wie neemt de wissel-
bokalen over? Komt het zien op 
donderdag 9 augustus!

Meet & Greet wegens succes geprolongeerd
De foto’s spreken voor zich. 
Meet & Greet Oostvoorne be-
wees vorig jaar, toen de minifo-
toshoot zijn debuut maakte in 
de Profronde van Oostvoorne, 
zijn bestaansrecht. Tal van lief-
hebbers en bewonderaars maak-
ten toen van de gelegenheid 
gebruik om met de prominente 
profrenners, gasten en artiesten 
die jaarlijks naar de Profronde 
van Oostvoorne komen,  op de 
foto te gaan. Leuk voor de Fa-
cebook-pagina, op Instagram, 
of gewoon voor de privécollec-
tie. De toegankelijkheid van de 
wielersport, is mede gebaseerd 
op de ongedwongen wijze waar-
op de profrenners omgaan met 
het publiek en met de belang-
stelling. Het is bij start&finish 
jaarlijks knokken voor een mooi 
plekje, maar voor iedereen die 
erin slaagt om ‘dicht bij de finis-
hlijn’ te komen, ligt een onver-
getelijk (foto)moment met een 
topcoureur in het verschiet…  
Ook dit jaar is er rond de klok 
van 18.00 uur bij SCC De Man 
weer een Meet & Greet-sessie 
waarop de prominentste gasten 
in de Profronde van 2018 zullen 
verschijnen voor een ‘praatje en 
een plaatje’ met de wielerfans. 
Daarna wordt het contact met 
het publiek bij de jurybus bij 
start&finish voortgezet tot aan 
het moment van vertrek voor de 
koers. Zorg dat je erbij bent!

Tom Leezer vertelt een fan over zijn ervaringen in de Tour van 2017. 

Bauke Mollema was in 2017 in trek voor foto’s en handtekeningen.

Ramon Sinkeldam (l) en Lars Boom delen handtekeningen uit. 

Het duo ‘Helemaal Hollands’ ging vorig jaar gewillig met fans op de foto.

De origineelste (Leo Moerman), de mooiste (Cor Sjoukes) en de leukste (Carla Langendoen/Rien van Meggelen) 
in de stoet van oude brommertjes die vorig jaar over het parcours reed, werden gehuldigd door bestuurslid Marjolein 
Groeneveld.

Ook dit jaar 
gooien de berijders 
van de nostalgische 
brommertjes weer 
alles in de strijd 
om de lekkere appel-
taarten van bakker 
Voskamp.
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Vorig jaar had de negentiende editie van de Prominentenkoers in Leon 
van Bon, op het podium geflankeerd door Koos Moerenhout en Jan de Roon 
een waardige winnaar.  

Jules Deelder bezocht de Profronde van Oostvoorne al meerdere malen en 
was ook vorig jaar een blikvanger van formaat.

Tjallingii en Nijdam debuteren in Prominentenkoers 
De grootste Prominentenderny-
koers van Europa. Ook de 21ste 
editie die op donderdag 9 au-
gustus in Oostvoorne wordt ver-
reden, traditiegetrouw pal voor 
de start van de profs, behoudt 
die status moeiteloos. Met maar 
liefst 22 prominente en minder 
prominente, maar zeker niet 
minder fanatieke renners ach-
ter even zo vele luid ronkende 
dernymotoren, komt het pu-
bliek straks weer ogen en oren 
tekort om alles goed te volgen.
Acht van de tweeëntwintig ren-
ners in het deelnemersveld 
genieten een bekendheid die 
zich verder uitstrekt dan de re-
gio. Maarten den Bakker, Erik 
Breukink, Bart Voskamp, Gert 
Jakobs en Kenny van Hummel 
zijn voormalige beroepsrenners, 
voor wie het parcours van Oost-
voorne na vele bezoeken (in 
zowel de officiële profkoersen 
uit vervlogen jaren als de Pro-
minentenkoersen uit een meer 
recent verleden) inmiddels net 
zo bekend is als de eigen ach-
tertuin. Gijs Gelderblom (net 

als vorig jaar ook dit jaar weer 
sportfysiotherapeut voor Team 
Sunweb in de Tourde France) 
is een regionale Prominent, die 
opgroeide in Oostvoorne.

Nieuwe prominente gezichten 
in de koers van dit jaar zijn Jel-
le Nijdam en Maarten Tjallingii. 
Twee voormalige wielerprofs 
die in het verleden ook in de 
profkoers van Oostvoorne te be-
wonderen waren. Jelle Nijdam 

heeft met afstand de meest im-
ponerende staat van dienst in 
het profmetier. De inmiddels 
bijna 55-jarige, maar nog altijd 
topfitte Nijdam droeg in zijn 
toptijd drie dagen de gele trui 
in de Tour de France en schreef 
bij elkaar zes etappezeges in ‘Le 
Grande Boucle’ op zijn naam. 
Nijdam is ook tweevoudig win-
naar van de Profronde van Oost-
voorne, die hij in 1987 en 1989 
op zijn naam schreef.

Maarten Tjallingii, pas sinds 
2016 gestopt als wielerprof en 
sindsdien een zeer regelmatig 
op radio en televisie actieve wie-
leranalist, is als jongste oud-wie-
lerprof in het Prominentenveld 
zonder meer de te kloppen 
man. 

Regio
Arie Dijk, Jan de Roon, Morris 
Gelderland, Dik Stoorvogel, 
Eduard Reitsema, Ed de Moura 
Correira, Vincent van Oudheus-
den, Marco van Leeuwen, Peter 
Schimmel, Martin Sjoukes, Bart 
van der Wagt, Alex Westdijk 
en Ton Krinsen zijn de dertien 
mannen uit eigen regio die de 
prominente deelnemers in de 
koers achter de derny’s partij 
gaan geven op 9 augustus. Deze 
leden van de Appeltaartetende 
Fietsploeg, wijd en zijd bekend 
in het regionale wielerwereldje, 
gaan weer voluit voor een podi-
umplaats of anders wel voor de 
illustere DBDW (Deelnemen 
Belangrijker Dan Winnen)–tro-
fee, die sinds 2015 de wat min-

der talentvolle deelnemers nog 
meer inspireert om boven zich-
zelf uit te stijgen. 

Pionierswerk
Het pionierswerk, dat Rob van 
Beek, de man die het idee om 
prominente ex-sporters samen 
met de liefhebbers van de Ap-
peltaartetende Fietsploeg ach-
ter derny’s te laten koersen 
om de prijzen, in de afgelopen 
jaren heeft verricht, leidde tot 
soortgelijke koersen in de pro-
gramma’s van tal van andere 
wielerevenementen in binnen- 
en buitenland. Ook daar reali-
seerde men zich de kracht van 
de door Van Beek bedachte en 
gecultiveerde wielerformule. 
Dat de in Oostvoorne woonach-
tige liefhebber destijds de or-
ganisatie van een koers op zich 
nam en die koers op donderdag 
voor de 21ste (!) achtereenvol-
gende keer in goede banen zal 
gaan leiden, had hij zelf in 1997 
toen de eerste Prominenten-
dernykoers werd verreden, ook 
nooit kunnen bevroeden…

Sponsorlijst Prominentenkoers 2018
1 Geeve Ovenbouw Rhoon 
2 Abird compressoren Botlek Rotterdam 
3 Courzand café restaurant Heijplaat Rotterdam
4 Delta Heat Services Stellendam  
5 Cafe de Ouwehoer Katendrecht Rotterdam 
6 Krinsen Assurantien  Brielle
7 WBT Wold Bearing Trade Vlaardingen
8 Snoeck Services Rotterdam 
9 Smit bulldozer verhuur Oostvoorne  
10 Lindenbergh advocaten Rotterdam 
11 Herman Braun Cycling Spijkenisse
12 Roodhart  Emission Control Rotterdam  
13 SPIE- Industry Rotterdam
14 Osseweijer Project management en Advies Oostvoorne
15 Peinemann Hoogwerksystemen Rotterdam
16 BP Raffinaderij Rotterdam
17 Drukkerij Koopmans  Zwanenburg
18 Farm Frites Oudenhoorn
19 Du Buf Makelaardij Oostvoorne
20 Team aan Zee Oostvoone
21 Euromate luchtreiniging Breda
22 Van der Ent Top Movers  Spijkenisse

Profwielerronde Oostvoorne 
9 AUGUSTUS 2018   Start: 18.15 uur   16 ronden
DEELNEMERSLIJST PROMINENTENKOERS

Reservegangmaker: 
Hans van Klaveren

Wedstrijdbegeleiding: 
Harley Davidson dealer 
Rotterdam

NB: De gangmakers worden pas op 
de dag voor de ronde definitief aan 
een renner gekoppeld. Voor de meest 
actuele informatie over de gevormde 
koppels in deze koers verwijst de or-
ganisatie naar het programmaboekje 
van de Profwielerronde Oostvoorne 
2018 (overal langs het parcours te 
koop).

RENNERS GANGMAKERS SPONSORS
101 Marco van Leeuwen Gerrit Mohlman Geeve Ovenbouw Rhoon 
102 Peter Schimmel Herman Bakker   Abird compressoren Botlek Rotterdam 
103 Jan de Roon Rien van Hooydonk Courzand cafe restaurant Heijplaat 

Rotterdam
104 Morris Gelderland Gerard Buijing Delta Heat  Services Stellendam  
105 Eduard Reitsema Ebi Baggerman Cafe de Ouwehoer Katendrecht Rot-

terdam 
106 Ed de Moura Correira Ron Zijlaard  Krinsen Assurantien  Brielle
107 Bart van der Wagt Fred Buitenhuis   WBT Wold Bearing Trade Vlaardingen
108 Vincent van Oudheusden Rene Kos  Snoeck Services Rotterdam 
109 Arie Dijk Gerard Mohlman Smit bulldozer verhuur Oostvoorne  
110 Ton Krinsen 10 Alain Gaudillat (Fr) Lindenbergh advocaten Rotterdam 
111 Martin Sjoukes Marc Pacheco (Fr)  Herman Braun Cycling Spijkenisse
112 Alex Westdijk Vital Timmermans Roodhart  Emission Control Rotter-

dam  
113 Dik Stoorvogel Christiaan Bosch SPIE- Industry Rotterdam
114 Maarten den Bakker (P) Ralf Dahmen (D) Osseweijer Project management en 

advies Oostvoorne
115 Erik Breukink (P) Friedhelm Hentschel  (D) Peinemann Hoogwerksystemen Rot-

terdam
116 Maarten Tsallingii (P) Willi Wadenpohl (D) BP  Raffinaderij Rotterdam
117 Kenny van Hummel  (P) Dennis Leukemans (B) Drukkerij Koopmans  Zwanenburg
118 Gert Jakobs (P) Nick Alens (B) Farm Frites Oudenhoorn
119 Koos Moerenhout (P) Andre de Raet (B) Du Buf Makelaardij Oostvoorne
120 Jelle Nijdam (P) Edwin Smeulders (B) Team aan Zee Oostvoone
121 Bart Voskamp (P) Walter Huybrechts (B) Euromate luchtreiniging Breda
122 Gijs Gelderblom (P) Jan Adegeest Van der Ent Top Movers  Spijkenisse

Subsponsors: Meester bakker Voskamp - Appeltaarten trofeeën

Jelle Nijdam keert als tweevou-
dig winnaar van de Profkoers van 
Oostvoorne (1987 en 1989) terug 
als Prominent in de Promninenten-
koers. 

Maarten Tjalingii, twee jaar ge-
leden gestopt als wielerprof, lijkt bij 
zijn debuut in de Prominentenkoers 
van Oostvoorne 2018 de te kloppen 
man.
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Onze Dank
Langs deze weg bedankt het bestuur van de Stichting 
Wielerronde Oostvoorne iedereen die eraan heeft bij-
gedragen om de achtendertigste (38ste!) wielerronde 
en de vierendertigste (34ste!) profwielerronde van 
Oostvoorne te realiseren. 
Het is helaas niet mogelijk om iedereen persoonlijk te 
bedanken. Maar deze speciale wielerkrant zien wij als 
een mogelijkheid om ons te richten tot de Gemeente 
Westvoorne en de gemeentelijke buitendienst in het 
bijzonder, EHBO, politie, de Oostvoornse Voetbalver-
eniging (OVV), juryleden, sponsors, adverteerders, 
renners en vrijwilligers.

Wij spreken onze oprechte dank uit voor de betrok-
kenheid en de geweldige medewerking en we hopen 
dat we ook in 2019 weer op uw steun mogen rekenen.

Stichting Wielerronde Oostvoorne

‘Hackers’ op en rond 
het parcours
Ze zijn (net als de vele andere 
vrijwilligers die jaarlijks hun me-
dewerking aan de Profwielerron-
de van Oostvoorne verlenen) 
onmisbaar voor de organisatie. 
De ‘hackers’ (of zijn het nou de 
‘hekkers’? ) van Wielerdonder-
dag. De ploeg van Frits Sjoukes, 
die al sinds de inrichting van de 
VIP-corner op de Elizabethhof 
zorg draagt voor het afzetten 
van de ruimte met metershoge 
bouwhekken. En de judoka’s 

van JC Ichikan die al bijna een 
kwart eeuw op de dag van de 
Ronde ’s morgens de dranghek-
ken van de vrachtwagens van de 
firma Verschoor afhalen, het 
parcours afzetten (zwaar) en de 
hekken ’s avonds, als iedereen 
feestviert, de hekken weer op de 
vrachtwagens laden (nog zwaar-
der). Waar anders dan op deze 
pagina nog eens een uitgespro-
ken woordje van dank voor deze 
‘top-hackers’…

‘Fun for kids’: bambino's en 
racemonsters op de Hofweide   
Sinds 2015 is er tijdens de Prof-
wielerronde van Oostvoorne 
ook een activiteit, speciaal be-
doeld voor kinderen. Mede op 
initiatief van de Oostvoornse 
beweegdocent Vincent van 
Oudheusden, die destijds in 
het rijke wielerprogramma 
iets voor de jongste jeugd mis-
te, deed in 2015 een Funpark 
voor kids zijn intrede in de het 
programma van de ronde. Een 
plek waar de skatende, boar-
dende en stuntende jeugd zich 
op een sportief parcours kon 
uitleven op door Ride&Style 
Hellevoetsluis beschikbaar ge-
steld materiaal als stuntsteps 
en longboards.

Teamsport
Dit jaar leidde de samenwer-
king die Van Oudheusden aan-
ging met de Oostvoornse fy-
siotherapeut Gijs Gelderblom 
tot een nog grootser opgezet-
te activiteit voor de jeugd van 
3 tot en met 13 jaar, dat zich 
af gaat spelen op de Hofweide 
in Oostvoorne. Gelderblom, 
ook fysiotherapeut van Team 
Sunweb, de profploeg met 
Nederlandse toppers als Tom 
Dumoulin, Roy Curvers en 
Laurens ten Dam, is oprich-
ter en teamleider van de wie-
lerploeg Team Aan Zee Oost-
voorne (TAZO). Gesteund 
door de kennis en ervaring die 
Gelderblom inmiddels heeft 
opgedaan door zijn werk voor 
Team Sunweb, volgt de gedre-
ven Oostvoornaar met zijn ei-
gen TAZO-team een voor de 
wielersport uniek concept. ‘We 
benaderen het wielrennen, in 
principe een individuele sport, 
als een teamsport, met als doel 
de stap van amateur- naar prof-
wielrennen te verkleinen. We 
opereren geheel volgens de 
visie van Team Sunweb, maar 
dan op eigen niveau. Op onze 
leeftijd gaan we de Tour niet 
meer halen, daarom is het 

hard nodig dat we beginnen 
aan 'de nieuwe generatie. Een 
generatie wielrenners die de 
wielersport van begin af aan 
kent en ervaart als teamsport: 
meer communicatie, meer sa-
menspel, meer wielrenners, 
meer vermogen, meer resulta-
ten. We noemen ons project 
‘Ride Like a Pro’ en dankzij  
'Restaurant Aan Zee Oostvoor-
ne' kunnen we ons ook presen-
teren als een profploeg, door-
dat we er allemaal hetzelfde 
uitzien.’

Fietservaring
TAZO organiseert tijdens de 
profronde van Oostvoorne een 
'fietservaring voor kinderen op 
de Hofweide. Fietsdemonstra-
ties/clinics waarbij kinderen 
van 2 tot 13 jaar gratis kunnen 
ervaren hoe leuk het kan zijn 
om te fietsen.  Onder begelei-
ding van onder anderen Vin-

cent van Oudheusden kunnen 
de kids tijdens de ‘Van Marion 
Bambino’s en Racemonsters’ 
een rondje rijden of racen te-
gen vriendjes. Op de foto gaan 
met een echte 'Team Aan Zee-
er' behoort ook tot de moge-
lijkheden. En voor de deelne-
mers is er een leuke souvenir. 
‘We willen een nieuwe gene-
ratie inspireren,’ aldus Gijs 
Gelderblom. ‘Ons doel is dan 
ook om deze activiteiten uit te 
breiden in de toekomst. Op dit 
moment staat de Prominenten 
Derny koers organisatie garant 
voor de aanschaf van het mate-
riaal. We hopen op een vaste 
sponsor, die bereid is om dit 
project, mede te ondersteu-
nen. 
Donderdag 9 augustus 13.00-
20.00 uur: Fun for Kids op de 
Hofweide in Oostvoorne. Deel-
name op eigen risico (van ou-
der/verzorger). 

Kon de jeugd vorig jaar nog in een fun park terecht, dit jaar is er ‘Fun 
for Kids’ op de Hofweide. 

Al vele jaren tekenen Jim Houweling, Martin Koornneef, Kaj
Huizer en Frits Sjoukes (v.l.n.r.) voor het ‘hacken’ van de VIP-ruimte. 

De judoka’s van Ichikan ‘hacken’ het parcours van de Profronde
al bijna 25 jaar.

Het bestuur van de Stichting Wielerronde Oostvoorne met v.l.n.r. Edwin Noordermeer (vice-voorzitter), 
Rinus Tuinman (penningmeester), Daniëlle Westdijk (lid), Arjen Littooij (lid), Marjolein Groeneveld (lid),  
Rik Bakker (lid), Arjan Beukelman (lid), Bob Braber (voorzitter) en Hans Beukelman (secretaris).
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De Juf en Ferry Koestering sluiten af op het Dorpsplein
De geschiedenis van De Juf, 
zonder twijfel de bekendste 
coverband van Voorne-Putten, 
gaat terug tot 1996, het jaar dat 
zanger/saxofonist Léon Soeter-
broek vanuit popschool Rotter-
dam de nederpop-/rockband 
oprichtte. De band kende in de 
eerste tien jaar diverse bezet-
tingen, maar vanaf 2005 speelt 
De Juf in een vaste bezetting 
van conservatorium geschool-
de muzikanten met naast Léon 
Soeterbroek, Menno Sandifort 
op drums, Carina Hulspas op 
bas, Gerben Lodder aan de 
toetsen  en Paul Davids op gi-
taar. 

Rijke ervaring
De Juf is een band met rijke 
ervaring. Na meer dan 15 jaar 
heeft de band, met zowel covers 
als eigen werk, al meer dan 700 
optredens op haar naam staan! 
De Juf stond in de voorpro-
gramma’s van onder anderen: 
De Dijk, Racoon, Skik, Bløf, Jan 
Smit, de 3-j's, Gerard Joling, 
Alain Clark, Roel van Velzen, 

Bert Heerink en tourde ook met 
de Girls wanna have fun-tour. 
Ook vele festivals werden aange-
daan zoals: Spijkenisse festival, 
Paradie- Overschie, Parkpop 
Mechelen, Hooikoorts festival, 
Zomerpop, Ridderpop, Bernis-
sepop, Vlietpop.

Interactie
Na twee albums, een single en 
een videoclip keerde De Juf in 
december 2011 weer terug naar 
haar oorsprong - covers. Het 
spelen van coverliedjes staat wel-
iswaar haaks op de zelfgemaakte 
liedjes, maar de band wilde weer 
ongecompliceerd feest maken. 
En dat kunnen ze als geen an-
der. Ze halen oude en nieuwe 
krakers van de jaren '60 tot he-
den uit de kast. Dit ontaardt in 
een feest der herkenning. Num-
mers van Boudewijn de Groot, 
Polle Eduard, Klein Orkest, 
Toontje Lager, Doemaar, maar 
ook Bløf, Jurk, De Dijk, van Dik 
Hout en Borsato zullen in een 
rap tempo voorbij komen. De 
interactie met het publiek staat 
bij elk optreden van De Juf cen-
traal. 

Zanger/DJ
Zijn optreden in de sponsorcor-
ner in het Elizabethhofje was 
vorig jaar onmiskenbaar een 
succes. Alle reden om zanger en 
DJ Ferry Koestering ook dit jaar 
te vragen om de meet&greet 
met de vedetten uit de Tour de 
France die in de Profronde van 
dit jaar in Oostvoorne rijden, 
opnieuw muzikaal te omlijsten. 
En Koestering is ook bereid ge-
vonden om samen met De Juf 
op donderdag 9 augustus de 
feestelijke wielerdag af te slui-
ten. Een extra speciaal muzikaal 
programma op het Dorpsplein 
dus dit jaar.

In 2016 was het optreden van de gebroeders Ko tijdens de Profwielerronde 
van Oostvoorne een schot in de roos. 

Met de band De Juf, al jaren een begrip op Voorne-Putten, wijzigt de mu-
ziekkeuze van de organisatie van Nederlandstalige meezingers naar erkende 
Nederpophits, die echter ongetwijfeld door velen ook woord voor woord kun-
nen worden meegezongen.

In samenwerking met De Juf sluit zanger/DJ Ferry Koestering dit jaar het 
wielerfeest in Oostvoorne op het Dorpsplein af.

Het Dorpsplein kon in 2013 onmogelijk stil blijven staan bij het aansteke-
lijke optreden van Het Feestteam.

Carlo en Leo van het duo Helemaal Hollands hadden vorig jaar als af-
sluiters van het programma van de 33ste Profwielerronde van Oostvoorne 
het publiek op het stampvolle Dorpsplein van Oostvoorne binnen de kortste 
keren plat.

In 2012 evenaarde zanger Peter Beense het succes dat De Sjonnies hadden 
in 2003: het Dorpsplein was dolenthousiast. 

De Brielse societyzanger Ger Vos 
zong in 2015 een thuiswedstrijd  op 
het Oostvoornse Dorpsplein …

Dries Roelvink verzorgde in de recente geschiedenis (2011 en 2014) twee 
gedenkwaardige afsluiters van Profwielerronde van Oostvoorne. 

De Sjonnies zetten in 2003 het Dorpsplein compleet op zijn kop.
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Mijn naam is Jessica Lens en ik ben 22 jaar 
oud. Bijna 20 jaar heb ik met veel plezier 
in Oostvoorne gewoond. Sinds 4 jaar woon 
ik Rotterdam, waar ik Facility Management 
studeer aan de Hogeschool Rotterdam. Nog 
vaak kom ik (samen met mijn zus en broer-
tje) terug naar Oostvoorne! Misschien ken-
nen jullie mij wel van gezicht, mijn vader 
is namelijk Hugo Lens. Al van kinds af aan 
bezoek ik de wielerronde. Vroeger mocht 

ik weleens met mijn vader het startschot ge-
ven, op de foto met Leontien van Moorsel 
of mee rondjes rijden in één van de auto’s 
tijdens de koers. De Wielerronde is een 
feest voor iedereen, voor jong en oud, wie-
lerliefhebber of niet. Ik vind het een hele 
eer en superleuk dat ik dit jaar de rol van 
rondemiss mag vervullen. En kijk dan ook 
met veel plezier uit naar 9 augustus.

Jessica Lens maakt dit jaar op donderdag 9 augustus tijdens de 34ste Profwielerronde van Oostvoorne her entree als rondemiss .

Even voorstellen: Jessica Lens!

Leonie Steenbergen, die hier samen met 
Westvoornes burgemeester Peter de Jong het 
startschot lost voor de profkoers nam vorig jaar 
in de 32ste Profronde van Oostvoorne na twee 
jaar afscheid als rondemiss.

Lisanne Visser, hier met de Duitse sprinter 
Erik Zabel, nam in 2009 na twee jaar afscheid 
als rondemiss van de Profronde Oostvoorne, 
maar maakte in 2011 in het programma Tour 
du Jour als ex-miss Oostvoorne en ex-miss Zee-
land enthousiast reclame voor de Oostvoornse 
Profronde.

Maaike Rietdijk was vorig jaar het gezicht 
van de Profwielerronde van Oostvoorne 

Nicky Spoon was in 2013 en 2014 de ronde-
miss in de Profronde van Oostvoorne.

Natasja van Bussum kan het opperbest vin-
den met Michael Boogerd ,die eind jaren ’90 
voor het eerst in de Oostvoornse profronde reed.

Martine Groeneveld in 2000 in een gezellig 
onderonsje met Erik Dekker die toen meerdere 
etappes in de Tour van dat jaar won. 

Judith Moerman, hier met Leon van Bon op 
het podium was in 2005 het gezicht van de 
Profwielerronde van Oostvoorne.

Elma Langendoen, rondemiss aan het eind 
van de jaren ’80, lijkt hier een huwelijk te wil-
len sluiten met de Profronde…

De Oostvoornse Denise Spoon, hier naast het 
mannelijke gezicht van de Profronde, Bob Bra-
ber, was drie Profrondes lang (van 2010 tot 
2012) het ‘vrouwelijke gezicht van de ronde’.

Debby van Reek was rondemiss in Oostvoor-
ne van 2005 tot en met 2007.
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Bauke Mollema won vorig jaar net als in 2015 de 33ste Profwieler-
ronde van Oostvoorne, Dylan van Baarle (2) en Larsboom (3) flankeerden 
de winnaar in 2017.

Team Krinsen met v.l.n.r. Peter Schimmel, Ronald van der Vlies en Ton 
Krinsen is klaar voor de eerste ploegentijdrit die in de geschiedenis van de 
Profwielerronde van Oostvoorne verreden wordt.

 Peter Gelderland, Pieter van der Jagt en Morris Gelderland (v.l.n.r.)
vormen een van de teams die op donderdag 9 augustus een tijdrit
rijden tijdens de Prowielerronde van Oostvoorne.

PLOEG RENNERS
Hartwig Instruments bv Morris Gelderland, Peter Gelderland, Pieter van de Jagt 
Site Consultants Edwin Knijnenburg, Daniel den Boer, Arjan Verhage 
Communicatie en marketing bureau 
Some Time

Keon Hordijk, Marten Verduijn, Robin Wagner

EMO bv Ton Dörr, Glenn Rutten, Pascal van Meel
ADM Europoort bv Kees Pothof, Leo Vermaat, Niels Snijders
Laurens Hans Straver, Sulvian Brökling, Peter Nagelkerke
Gemeente Westvoorne Edwin Biesheuvel, Jolanda Broug, René Bakker
Krinsen Assurantie Peter Schimmel, Ronald van der Vlies, Ton Krinsen
Truijers vastgoed Dick Stoorvogel, Alexander Westdijk, Roberto Truijers

Ploegentijdrit: 
Primeur voor Oostvoorne!

Bijna vanaf het moment dat het 
idee werd gelanceerd en de mo-
gelijkheid tot het rijden van een 
ploegentijdrit in het voorpro-
gramma van de wielerprofessio-
nals in de 34ste Profronde van 
Oostvoorne aan de doelgroep 
(bedrijven die hun wielermin-
nend personeel als ploeg een 
tijdrit willen laten rijden tijdens 
de Profronde) werd voorgelegd, 
regende het van de aanmeldin-
gen. Binnen een mum van tijd 
was er op de beschikbare plaat-
sen ingetekend. Hoe de deel-
nemende bedrijven de drie uit-
verkoren werknemers hebben 
geselecteerd, die straks in hun 
maximumversnelling over het 
selectieve parcours van Oost-
voorne gaan razen, is ‘intern’ ge-
bleven. Dat de bedrijfsteams van 
drie renners die op donderdag 9 
augustus om kwart voor drie na 

de koers voor amateurs en voor 
de start van de dameskoers hun 
tijdritkwaliteiten gaan tonen er 
echter op gebrand zijn om het 
beste uit zichzelf naar boven te 
halen is boven alle twijfel ver-
heven. Spectaculair ploegwerk, 
treintjes, en geholpen en opge-
jaagd door elkaar nog sneller 
fietswerk dan normaal gaat er-
voor zorgen dat het publiek tij-
dens de 34ste Profronde er een 
programmaonderdeel bij krijgt, 
dat meer dan de moeite waard 
is en dat garant gaat staan voor 
wielerspektakel van de bovenste 
plank. De teams rijden drie ron-
den over het parcours. Winnaar 
wordt de ploeg met de snelste 
tijd over drie ronden. De trans-
ponder, die door elk lid van de 
deelnemende ploegen wordt ge-
dragen, garandeert een juiste en 
eerlijke tijdregistratie… 

Dames: Amateurs A: Profs: Prominenten:
1981   Gerrie 

Sintnicolaas
1982  Piet Klijne
1983  Didi Foubert
1984  Didi Foubert

1985   Helge Stendahl 
(Noorwegen) 

1985   Anton van der 
Steen

1985  Joop Zoetemelk

1986   Anton van Putten 1986   Gerrie 
Knetemann

1987  Jan Goedendorp 1987  Jelle Nijdam
1988  Axel Hermans 1988   Mathieu 

Hermans
1989  Antoin Goense 1989  Jelle Nijdam
1990  Anton Tak 1990  Maarten Ducrot

1991   Margaretha 
Groen 

1991  Rob Sienders 1991  Steven Rooks

1992   Margaretha 
Groen

1992   Marcel van der 
Vliet

1992   Johan Capiot 
(België)

1993   Daniëlle 
Overgaag

1993  Lex Nederlof 1993  Gert Jakobs

1994   Astrid Hoeke-
Donkersloot

1994  Lex Nederlof 1994  Marko Vermey

1995  Ingrid Haringa 1995   Koos 
Moerenhout    

1995  Mario Cipollini 1995   Rien de Roon/
Jan de Roon

1996   Marieke 
Teutenberg

1996  Robert Poel             1996   Maarten den 
Bakker

1996   ErikHulzebosch/
Peter Gelderland

1997  Martine Bras 1997   Edward 
Farenhout

1997  Erik Breukink 1997   Erik Hulzebosch/
Jan de Roon

1998   Leontien van 
Moorsel

1998  Peter Voshol 1998   Koos 
Moerenhout

1998  Arnold Stam

1999  Andrea Bosman 1999  Louis de Koning 1999  Bart Voskamp 1999  Rintje Ritsma
2000   Leontien van 

Moorsel
2000  Nico Vuurens 2000  Servais Knaven 2000  Bart Brentjes

2001   Leontien van 
Moorsel

2001  Louis de Koning 2001  Stuart O’Grady 2001  Steven Rooks

2002  Vera Koedoder 2002   Dennis van der 
Hurk

2002  Bart Voskamp 2002  Ids Postma

2003   Arenda Grimberg 2003  Lex Nederlof 2003   Alessandro 
Petachi

2003   Jochem 
Uijtdehaage

2004  Mirjam Melchers 2004  Lex Nederlof 2004  Robbie McEwen 2004  Gerard van Velde
2005   Mirjam Melchers-

Van Poppel
2005   Eddy van 

IJzendoorn
2005  Leon van Bon 2005  Theo Bos

2006  Marianne Vos 2006  Peter Meulman 2006  Michael Boogerd 2006  Bart Voskamp
2007  Marianne Vos 2007   Rob Disseldorp 2007  Mauricio Soler 2007  John Talen
2008  Chantal Blaak 2008   Eddy van 

IJzendoorn
2008  Steven de Jongh 2008  Rintje Ritsma

2009  Marianne Vos 2009  Rob Disseldorp 2009  Martijn Maaskant 2009   Maarten den 
Bakker

2010  Marianne Vos 2010  Ronald Roos 2010  Robert Gesink 2010  Ludo Dierckxens
2011  Marianne Vos 2011   Michael 

Vingerling
2011  Frank Schleck 2011  Steven Rooks 

2012  Linda Ringlever 2012  Sander Lormans 2012  Nicky Terpstra 2012  Steven de Jongh
2013  Marianne Vos 2013  Jaap de Man 2013  Tom Veelers 2013  Gert Jacobs
2014  Marianne Vos 2014  Stefan Borsboom 2014  Lars Boom 2014  Erik Breukink
2015  Chantal Blaak 2015  Jan Muis 2015  Bauke Mollema 2015   Koos 

Moerenhout
2016  Lucinda Brand 2016  Pim Achterkamp 2016  Stef Clement 2016   Richard 

Groenendaal
2017  Claudia Koster 2017  Pim Achterkamp 2017  Bauke Mollema 2017  Leon van Bon

Winnaars in dertig jaar profronde Oostvoorne:

Wielerronde Oostvoorne 
9 AUGUSTUS 2018   Start: 14.45 uur   3 ronden   Ploegentijdrit

NB: De namen van de ploegen zijn op de startlijst opgenomen in volgorde van vertrek


