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Beste lezers en fietsvrienden,
Voor u ligt alweer de twaalfde editie van de special over de Marianne Vos Wielerfestival. Voorheen was daar ‘Aalburg’ aan
toegevoegd, maar met het oog op de eenwording in 2019 laten we ons markante boegbeeld ook de naamgeefster zijn van
de evenementen, die onder onze organisatie vallen. Inmiddels zijn dat er heel wat. Zeven categorieën jeugdwedstrijden en
wedstrijden voor Junioren en Nieuwelingen, de dikkebandenrace en aan het einde van de dag de UCI Elite-wedstrijd voor
Vrouwen met een internationaal deelnemersveld. Wij als organisatie beleven deze fietsvreugde al ruim een maand. Zo waren we met tal van prominenten te gast bij Kwetters eieren in Veen.
Op de woensdag voor 12 mei trappen we het festival bovendien af met een clinic voor alle basisschoolkinderen uit Altena en daarbuiten. Iedereen
is van harte welkom om samen met Marianne door
onze prachtige omgeving te fietsen, verwend te worden
met fruit en een drankje en daarna vragen te stellen aan onze veelvoudig
kampioene.
Qua organisatie en inzet van vrijwilligers, maar ook qua sponsorbijdragen
dijen we - op een gezonde en verantwoorde wijze - steeds verder uit. We
zijn er heel trots op dat we besturen, werkgroepen en vrijwilligers hebben
die diversiteit vertonen qua leeftijdsopbouw (van 23 tot 83!), qua sekse en
allerlei achtergronden en vaardigheden. Al doende leren we van elkaar en
kweken we begrip voor elkaars achtergronden en intenties om met elkaar
een evenement van dergelijke omvang neer te zetten. Zonder topsport geen

Het Marianne Vos
Wielerfestival staat op
de kaart!
Het is voor mij als burgemeester van Aalburg de laatste keer dat ik een
bijdrage mag leveren aan de special over het Marianne Vos Wielerfestival,
dat dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 12 mei. Het wordt ongetwijfeld
weer een mooi en sportief spektakel met heel veel deelnemers, waarvan we
mogen gaan genieten. Het wielerspektakel is in de loop van de afgelopen
jaren enorm geprofessionaliseerd. Bestuur en organisatie zijn daarin
meegegroeid. Ook sponsors hebben zich gekoppeld aan dit voor Aalburg
grote evenement met een regionale uitstraling. Dank daarvoor. Ik vind het
geweldig dat mede dankzij dit wielerfestival, de inzet van Marianne Vos en
de vele vrijwilligers de wielersport voor vrouwen, jeugd en mensen met
een beperking zoveel aandacht heeft gekregen. Aalburg is zo op een
sportieve manier op de kaart gezet. Het is elk jaar weer een feest om hier
bij te mogen zijn. De gemeente Aalburg houdt op te bestaan. Dit betekent
echter niet dat het wielerevenement volgend jaar niet meer gehouden kan
worden. Integendeel. Het is een mooie uitdaging voor het bestuur ook in
de gemeente Altena het wielrennen te blijven promoten, in welke vorm
dan ook. Ik wens de organisatie daarbij veel succes toe. Ik wil tot slot mijn
oprechte dank en waardering uitspreken aan het bestuur en alle
vrijwilligers voor de prachtige wielerevenementen die zij in mijn periode
als burgemeester van Aalburg hebben georganiseerd.
Fons Naterop
Burgemeester van de gemeente Aalburg
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breedtesport en zonder vrijwilligers en betrokken sponsoren geen evenementen. Ik hoop van ganser harte dat het nieuwe gemeentebestuur van de
gefuseerde gemeenten de ambities inhoudelijk cachet gaat geven en daadwerkelijk financieel dan wel faciliterend gaat meedenken en werken aan dit
mooie evenement dat zoveel mensen betrekt bij deze prachtige sport en getuigt van sociale cohesie. Iedereen is het waard om iets te kunnen en mogen bijdragen! Niemand hoeft aan de zijlijn te staan, behalve natuurlijk als
toeschouwer van het spektakel dat weer zal plaatsvinden op 12 mei.
Graag zie ik u terug op zaterdag 12 mei en laten we dan proosten op een
mooie sportieve toekomst van één Altena!
Esther Vroegh
Voorzitter Stichting Wielerevenementen Aalburg

Wielermuseum voor
bescheiden fenomeen
Peter van der Ven is kartrekker van de plannen voor een heus multifunctioneel wielermuseum, dat volledig in het teken moet staan
van Marianne Vos. “Als liefhebber van de sport heb ik ontzettend
veel respect voor Marianne en als oud-wethouder van de gemeente
Werkendam vind ik het leuk om op deze manier betrokken te blijven bij de streek.”
Het plan is om het museum te laten verrijzen op de huidige locatie
van basisschool Den Biekûrf in Babyloniënbroek, de woonplaats van
Vos. “Maar het moet meer worden dan alleen wat bekers en kampioenstruien”, zegt Van der Ven. “De school zou geüpgraded moeten worden tot een grotere multifunctionele accommodatie, waar ruimte is
voor de school en het wielermuseum, maar waar mensen ook een
kopje koffie kunnen drinken of van waaruit bijvoorbeeld wielerclinics
georganiseerd kunnen worden.” Zover is het echter nog niet. Op korte
termijn hoopt Van der Ven samen met Rik van Dongen, de zaakwaarnemer van de wielrenster, een bidbook te kunnen presenteren. Daarna
begint de zoektocht naar
sponsors. “Aan het einde
van dit jaar weten we of we
door kunnen gaan met
onze plannen.” Van der
Ven hoopt natuurlijk dat
het museum van de grond
komt. “Marianne is een bescheiden fenomeen, een
icoon.” Hij richt zich in
het bijzonder tot de toeschouwers van het Marianne Vos Wielerfestival.
“Kom kijken en geniet van
de vrouw die boven de wielersport is uitgestegen,
want Marianne is meer dan
de wielersport alleen.”
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Marianne rijdt niet
mee in eigen ronde
Door een sleutelbeenbreuk die ze opliep
tijdens de koers Luik-Bastenaken-Luik kan
Marianne Vos in Aalburg niet meerijden in
het peloton. Ze is tijdens het Marianne Vos
Wielerfestival wel aanwezig in Wijk en Aalburg. Het interview is voordat de renster
de sleutelbeenbreuk opliep afgenomen.
Vos liep de breuk op in de aanloop naar de
Roche-Aux-Faucons, waar ze ten val kwam.
“In ieder geval ben ik vier weken uit koers.
Daardoor moet ik sowieso de GP Elsy Jacobs, Trofee Maarten Wynants en het Wielerfestival Aalburg aan me voorbij laten
gaan”, vertelt Vos op de website van haar
sponsor WaowDeals. “De hoogtestage die
ik gepland had voor de tweede helft van
mei lijkt geen gevaar te lopen. De verwachting is dat ik ergens in juni de draad weer
kan oppakken. Het is balen dat het anders
loopt dan gepland – ik begon aardig in
m’n ritme te komen – maar het seizoen is
gelukkig nog lang.”

Het kon vorig jaar niet mooier: op je verjaardag je
eigen wielerklassieker winnen. “Inderdaad was het
een prachtig verjaardagscadeau en dan ook nog
eens samen met een ploeggenote aankomen. Het
kon niet mooier.” Marianne Vos beaamt het bij het
buffet na afloop van ‘In het wiel van…’, de
jaarlijkse opwarmer voor het Marianne Vos
Wielerfestival. Of het dit jaar een negende
overwinning wordt ? “De achtste keer was al veel.
Ik zeg nooit nooit, maar je moet er wel weer
bijzitten in de kopgroep. Het wordt wel steeds
moeilijker”, glimlacht ze, terwijl ze een biefstuk
van de haas in tweeën probeert te snijden.
Een aantal uur geleden is ze vooraf aan ‘In het wiel
van…’ door oud-wielrenner Rob Harmeling nog
overladen met waardering. Harmeling vindt dat
door Marianne Vos het vrouwenwielrennen een
geweldige boost heeft gekregen. Harmeling ging
zelfs nog verder. “Niet alleen bij het wielrennen,
maar door jouw resultaten en uitstraling hebben
ook andere sporten die vrouwen beoefenen een
enorme impuls gekregen”, voegde hij er aan toe.
Marianne Vos bloosde nog net niet, maar ze vond
het wel eervol hoe hij zijn gedachten hardop uit
sprak. “Ik zelf sta er niet zo bij stil dat ik zo
stimuleer en motiveer, al zet ik me wel in voor het
vrouwenwielrennen. Ik vond het wel mooi dat hij
ook zei dat prestaties mooi zijn, maar dat het daar
niet alleen om draait. Dat voel ik echt ook zo.”
Laatste keer
Het is voor de laatste keer dat het Marianne Vos

Marianne Vos twijfelt niet
aan voortbestaan wielerronde
Marianne Vos blikt vooruit op de twaalfde editie
van het Marianne Vos Wielerfestival Aalburg.
Wielerfestival een louter Aalburgs gebeuren is. Of
er veel wijzigt als het zo dadelijk één gemeente
Altena is zal de toekomst moeten leren. Maar onze
wielerkoningin twijfelt niet aan het voortbestaan.
“Het heeft absoluut toekomst. De vraag is
misschien of het in een andere vorm gegoten moet
worden. Het evenement groeit elk jaar en het
programma kan in principe niet veel uitgebreid
worden. Je kunt het iets anders indelen. Je kunt
het kleiner houden, maar je kunt het ook over
twee dagen uitsmeren. We zitten natuurlijk ook
niet vast aan het bestaande parcours. Wat mij
betreft hoeft het niet veel anders. De KNWU heeft
ook gevraagd de omloop zo te behouden. Er zijn
tal van mogelijkheden. Het is echter ook mooi
zoals het er nu staat.”

voor mijn herstel nog niet zo goed. Via de Giro ga ik
me wel voorbereiden op de andere grote wedstrijden,
zoals het EK in Glasgow in augustus.”
Marianne Vos is blij met haar Belgische sponsor
WaowDeals, die haar ploeg Waowdeals Pro Cycling
van financiële impulsen voorziet. Hoofdsponsor
WaowDeals is een Belgisch bedrijf dat
onlinebetaalmethoden aanbiedt. “Je merkt in België
ook veel warmte. Het wielrennen zit daar in het
bloed. We hebben nu wel de switch gemaakt naar
een opleidingsploeg. Ik ben de oudste met de
meeste ervaring. Of ik een goede en de beste
opleider ben weet ik nog niet. Als ik zelf goed ben,
wil ik ook een goed resultaat neerzetten. Maar
natuurlijk mag het ook iemand anders van de ploeg
zijn, als die goed is.”

Marianne Vos straalt uit dat ze fysiek en
conditioneel weer bijna top is. Op de vraag hoe ze
zich momenteel voelt, geeft ze dan ook een positief
antwoord. “Het gaat wel goed. Alleen de winter is
slecht voor me geweest. Ik was goed uit Australië
gekomen en het seizoen ingegaan. Helaas
vervolgens wel twee keer een luchtweginfectie
opgelopen. Nu begint het wegseizoen. Nu moet
het een keer weer in resultaat omgezet kunnen
worden. Direct na de wedstrijd in Aalburg ga ik
voor drie weken op hoogtestage naar Spanje in de
bergen van Sierra Nevada.

Toppers
Of er op 12 mei veel toppers aan de start staan, is bij
het afnemen van het interview nog onduidelijk.
“Onze wedstrijd zit in de periode van de overgang
van voorjaarskoersen naar etappekoersen. Ik ga zelf
ook gelijk op trainingskamp. Dus we zien wel welke
ploegen zich inschrijven. Uitwijken naar een andere
datum kan ook niet want dan bots je weer met
andere wedstrijden.”

Ik ga me daar voorbereiden op de Women’s World
Tour (Ronde van Nederland,red.), het NK en de
Giro Rosa. In de Giro ga ik niet voor het klassement.
Ik ga etappes uitkiezen. Tien dagen volle bak is

Tenslotte: het Marianne Vos Foundation. Vorig jaar
maakte Marianne Vos wereldkundig dat er een
Marianne Vos Foundation in de maak was met als
doel meer jeugd, zowel jongens als meisjes, aan het
wielrennen te krijgen. “Door bepaalde omstandigheden moest dit uitgesteld worden maar het gaat
nu alsnog in oktober neergezet worden.”
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‘Op de fiets kan ik janken’
Dit jaar ging de opbrengst van ‘In het wiel van’ naar het I CAN Wounded Warriors Cycling
Team. Voorzitter en initiator Ton van den Oetelaar is de belichaming van de wielerploeg, die
wordt gevormd door veteranen en mensen uit diens directe sociale omgeving die allen direct
of indirect met ‘(psychisch) ‘gewonden’ te maken hebben.
Het verhaal van Ton van den Oetelaar is er één
waar je bij wijze van spreken een boek over zou
kunnen schrijven. De nu 47-jarige veteraan
werd in de jaren 90 uitgezonden naar de oorlog
in Bosnië. Wat hij daar meemaakte, ging hem
niet in de koude kleren zitten. Maar zelf was hij
zich daar geen moment van bewust. “Toen ik in
1993 terugkwam uit Sarajevo vond iedereen in
mijn omgeving dat ik veranderd was. Dat
iedereen dat zei, riep een hoop weerstand bij me
op. Ik vond juist dat zij veranderd waren, niet
ik. Ik ontwikkelde een bepaald gedragspatroon
om mezelf staande te kunnen houden. Drugs
gebruiken om dingen te vergeten, heel veel
sporten, ik was heel erg agressief als ik vond dat
anderen onrecht werd aangedaan en ik
balanceerde op het randje van de criminaliteit.
Tot in september 2007 het trucje ineens niet
meer lukte. Ik brandde helemaal af. Lichamelijk
en geestelijk. Voor mij voelde het alsof ik van de
ene op de andere dag ziek werd, maar achteraf
bezien heeft het al sinds ’93 in me gezeten. Dan
moet je hulp gaan zoeken.”
Omdat Ton in die tijd nog geen idee heeft wat
defensie kan betekenen voor veteranen, gaat hij
op eigen houtje op zoek naar steun. Hij gaat in
EMDR-therapie, een vorm van therapie voor
mensen die langdurig last houden van de
gevolgen van een traumatische ervaring. En dat
werpt zijn vruchten af. “Het ging helemaal
verkeerd. Of misschien juist goed, dat ligt eraan
hoe je het bekijkt. Er kwam zoveel naar boven,
dat ik in een psychose terecht kwam. Ik liet
mezelf opnemen in een centrum voor psychisch
herstel. Daar knapte ik heel snel op, vond ik
zelf, en na twaalf weken mocht ik weer weg. Ik

was inmiddels m’n baan kwijt, ik had schulden,
geen inkomsten en ik was psychisch helemaal
nog niet in orde. Ik voelde me onbegrepen.
Eenzaam. Je wil dat anderen snappen waar je
het over hebt. Maar mensen die de Tweede
Wereldoorlog hebben meegemaakt, zoals mijn
vader, praten nooit over hetgeen wat ze gezien
en meegemaakt hebben. Dat duw je gewoon
lekker weg.”
Grote wanhoop
Ton zoekt contact met het veteraneninstituut in
Doorn. Dankzij dat instituut en een
maatschappelijk werkster van ‘de basis’ in
Doorn komt hij erachter dat hij hulp en
ondersteuning kan krijgen vanuit defensie. Hij
belandt in een circuit van verschillende
instanties, waarbij tot overmaat van ramp bij de
eerste keuring geconcludeerd wordt dat hij niet
aan PTSS, posttraumatische stressstoornis, lijdt.
Het drijft hem tot grote wanhoop, met zelfs een
aantal zelfmoordpogingen tot gevolg. Met
behulp van groepstherapieën en de niet
aflatende steun van zijn vriendin Kea, komt Ton
in aanraking met lotgenoten. In die periode
maakt ook zijn fiets een belangrijk deel uit van
zijn herstel.
“Mijn vader zei vroeger: ‘Op de fiets kan ik
janken’. Dus ik kocht een racefiets. En toen ik
ging fietsen kwam ik erachter dat het me
inderdaad hielp om te huilen. Jarenlang had ik
gevochten om te overleven. Om rustig te blijven,
zodat ik mijn gezin bij me kon houden. Ik wilde
mijn spanningen niet afreageren op de kinderen
of op m’n partner. Nu kon ik me uitleven op een
andere manier dan agressief te worden.”

Ton pakt steeds vaker de fiets. En komt met
een behoorlijk ambitieus plan op de proppen.
“Ik kwam ineens op het idee om naar Sarajevo
te fietsen. En als ik iets zeg, dan ga ik het ook
doen. Een maatje van me, een veteraan uit een
andere periode, wilde ook mee. Dat was een
geweldige stok achter de deur voor me. Ik
vond het altijd heel erg bedreigend om alleen
te fietsen. Dat heb ik nog steeds, maar ik doe
het wel steeds vaker. Ik ga mezelf niet meer
opsluiten. Dat heb ik al veel te lang gedaan.”
Navolging
Het initiatief van Ton vindt steeds meer
navolging. Hij blijkt toch wel degelijk te lijden
aan PTSS en komt erachter dat hij zeker niet
de enige veteraan is die ‘gewond’ uit een
oorlog is gekomen. Onder zijn leiding ontstaat
het I CAN Wounded Warriors Cycling Team,
dat sindsdien, samen met jongeren met nietaangeboren hersenletsel of met een (licht)
verstandelijke
beperking
en
gedragsproblematiek (zorg-aanbieder PLURYN), aan
diverse toertochten en clinics deelneemt.
Het team komt zo ook in 2017 in de gemeente
Aalburg terecht en tot op de dag van vandaag
heeft Ton daar allesbehalve spijt van. “Hoe we
daar ontvangen werden heeft zoveel indruk op
ons gemaakt. Het was alsof we in een warm
bad terecht kwamen.
Pas toen kwamen we erachter hoe goed we
bezig zijn. Esther (Vroegh, red.) en Marianne
waren oprecht heel erg betrokken. Dat was wel
zó bijzonder, we wisten niet wat ons
overkwam. Dit jaar zullen we meedoen aan de
tocht van honderd kilometer en ik denk dat
we met een behoorlijk grote groep komen. Het
wordt een hartstikke mooie dag. We weten
allemaal hoe welkom we zijn en kijken er heel
erg naar uit.”
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Programma zaterdag 12 mei
08:30-9.30 uur	Start Marianne Vos Classic Toertocht voor dames (110 km)
08:30-9.30 uur	Start Marianne Vos Classic Toertocht voor fietsers met beperking
(110 km)
09:30-10.30 uur	Start Marianne Vos Classic Toertocht voor dames (50 en 75 km)
09:30-10.30 uur	Start Marianne Vos Classic Toertocht voor fietsers met beperking
(25, 50 en 75 km)
09:00 uur	Start Marianne Vos Classic Handbiken (50 minuten + één ronde)
10:00 uur	
Start Marianne Vos Classic Nieuwelingen Meisjes (twee grote
omlopen)
10:05 uur	Start Jeugdcategorie 7 (24,5 km: veertien rondes)
10:45 uur	Doorkomst Nieuwelingen Meisjes (nog één grote omloop)
10:50 uur	Start Jeugdcategorie 6 (21 km: twaalf rondes)
11:30 uur	Finish Nieuwelingen Meisjes
12:15 uur	Start Marianne Vos Classic Junior Dames (twee grote omlopen
en één kleine)
12:20 uur	Start Jeugdcategorie 5 (17,5 km: 10 rondes)
13:00 uur	Doorkomst Junior Dames (nog één grote omloop en één kleine)
13:05 uur	Start Jeugdcategorie 4 (14 km: acht rondes)
13:45 uur	Doorkomst Junior Dames
14:00 uur	Finish Junior Dames
14:30-15:00 uur	Ploegenpresentatie Elite Vrouwen
15:15 uur	Start Elite Vrouwen (110 km: drie grote en drie kleine omlopen)
15:20 uur	Start Rabobank Dikke Banden Race
16:00 uur	Eerst doorkomst Elite Vrouwen (nog twee grote omlopen en één
kleine)
16:05 uur	Start Jeugdcategorie 1 (drie kleine ronden, zijnde 5,15 km: drie
rondes). Aansluitend Jeugdcategorie 2 (7 km: vier rondes)
16:45 uur	
Tweede doorkomst Elite Vrouwen (nog één grote omloop en
twee kleine)
16:50 uur	Start jeugd categorie 3 (10,5 km: zes rondes)
17:30 uur	Derde doorkomst Elite Vrouwen (nog twee kleine omlopen)
17:45 uur	Vierde doorkomst Elite Vrouwen (nog één kleine omloop)
18:00 uur	Finish Elite Vrouwen

Route Marianne
Vos Classic

Team Brabant Sport wil Brabanders motiveren
Een groep van ongeveer 40 Brabantse sporters – van Nadine Broersen tot Twan van Gendt en van Lidewij Welten tot Marianne Vos - wil zoveel mogelijk inwoners van de provincie motiveren om te gaan sporten. “Dat doen we op allerlei verschillende manieren, zowel online als offline”, zegt projectmanager Merel de Knegt. “We richten ons daarbij op breedtesport, maar ook op jeugdtalenten. Die koppelen we dan aan sporters uit Team Brabant Sport.”

Colofon

Het was Marianne Vos die het voortouw nam bij
de oprichting van het team. Haar insteek was om
als Brabantse topsporters de koppen bij elkaar te
steken om anderen aan het sporten en bewegen te
krijgen. Daarom organiseert het team samen met
de sporters evenementen – in 2017 gaven Marianne Vos en Lars Boom samen nog clinic tijdens
het Nederlands kampioenschap veldrijden – en is
het team ook zichtbaar bij wedstrijden, zoals tijdens het Marianne Vos Wielerfestival. “Dit jaar
zijn we overigens voor de eerste keer bij de wielerclinic die Marianne geeft aan Aalburgse basisschool-leerlingen. Wij zorgen bijvoorbeeld voor
een leuke goodiebag”, zegt De Knegt.
Later dit jaar zijn de sporters van Team Brabant
Sport ook aanwezig bij de Champions Trophy in
Breda en de Libéma Open in Rosmalen, waar rol-

stoeltennisser Maikel Scheffers een clinic rolstoeltennis zal geven. Ook wordt een topsporter van
het team verbonden aan een project waarbij kinderen die zonder zwemdiploma de basisschool
dreigen te verlaten alsnog hun A-diploma kunnen
halen. “Het is erg bijzonder dat al deze topsporters
iets terug willen doen voor de provincie waar ze
groot geworden zijn”, stelt de projectmanager.
Team Brabant Sport maakt onderdeel uit van BrabantSport; een organisatie die samen met Team
Brabant Sport, de provincie Noord-Brabant, CTO
Zuid en Sports and Technology de krachten bundelen om Brabant beter te maken door sport op
vijf onderdelen: talentontwikkeling, techno-logische innovaties, uniek sporten, evenementen en
topsporters.

Dit is een uitgave van Kontakt Mediapartners, in samenwerking
met de Stichting Wielerevenementen Aalburg.
Fotografie: Anton Vos, Jan Noorlandt
Vormgeving: Kontakt Mediapartners
Eindredactie: Tom Oostra
www.wielerevenementenaalburg.nl
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Toertocht door prachtig gebied
“Een toertocht door een
prachtig gebied, over twee
pontjes en waar gezelligheid
voorop staat.” Zo mag je de
Marianne Vos Classic
Toertocht, die zaterdag 12 mei
voor de vijfde keer wordt
gehouden, wel noemen vindt
Nico van Bergeijk, bestuurder
Stichting Wielerevenementen
Aalburg en coördinator
toertochten.
Het deelnemersaantal van de
toertocht ligt meestal tussen de 200
en 250 rensters. Daarnaast is er
sinds vorig jaar een toertocht voor mannen en vrouwen met een beperking aangekoppeld. “Dat was een
groot succes en daar gaan we dus ook mee door”, vertelt Van Bergeijk. De laatste groep mag ook op alle
afstanden van start gaan. “We dachten vorig seizoen dat die groep voor de 25 kilometer zou komen,
maar er waren er een heleboel die zelfs de 110 kilometer fietsten. Dat was wel een verrassing voor ons.”
De verwachting is dat groep met fietsers met een beperking door deelname van de jongeren van Pluryn
dit seizoen nog verder aanzwelt.

Hans en René Vos,
Vos Volvo en
Vos Citroën
Het is niet zo verwonderlijk dat de ‘Vossen’
namens hun bedrijven hun steentje
bijdragen aan een sportevenement als het
Marianne Vos Wielerfestival. Naar eigen
zeggen was er bij de twee broers van
vroeger uit al de drive om te sporten: “Toen
we jong waren gingen we al voetballen,
golfen, tennissen, fietsen, dus we zijn zelf
nogal sport-minded. We sponsoren graag
het festival met auto’s die van ons
afkomstig zijn. Die worden gebruikt om het
peloton op de dag zelf te kunnen volgen.
Zo lang het evenement georganiseerd
wordt, zo lang zijn wij al sponsor.”

De toertocht gaat met start en finish bij d’Alburcht over vier afstanden: 25, 50, 75 en 110 kilometer.
Voor de kortste afstand is er een stempelpost in Theehuis Almkerk en voor de ander afstanden wordt er
gestempeld in de Biesbosch bij de Selevia Hoeve, waar ook koffie met gebak klaar staat. In Woudrichem
en in Brakel bij Van der Ven zijn eveneens stempelposten. De oversteken met Pontje Steur en met het
pontje van Woudrichem naar Loevestein zijn weer unieke punten in het parcours.
Voor vertrek wordt van alle deelnemers een foto gemaakt met op de achtergrond Marianne Vos. “Dat is
iets exclusiefs en dat wordt enorm gewaardeerd. Vorig jaar is er maar één foto, die na afloop in het
gemeentehuis kan worden verkregen, niet afgehaald”, vertelt van Bergeijk. Na afloop ligt er een
goodiebag klaar en kan er een broodje ei genuttigd worden.

vel en René Vos.

Jan Willem van den Heu

Voor Nico van Bergeijk wordt het als bestuurslid en organisator een bijzondere tocht. “Ik heb
aangegeven dat dit mijn laatste bemoeienis is. Ik geef het stokje over.”

Huibert van der Ven jr.,
Van der Ven
De passie voor het
wielrennen zit er
bij Huibert van
der Ven jr.
helemaal in. Hij
houdt ervan om
eens in de zoveel
tijd zijn racefiets
te bestijgen: “Ik
doe het zelf heel
graag. Het is zo’n
mooie manier om
je fysiek en mentaal
weer op te kunnen
laden. Met je kop in de wind kom je erachter
dat er in deze regio veel meer moois te zien is
dan je verwacht. Dat vind ik ook het voordeel
ten opzichte van wandelen of hardlopen.
Dan kun je niet zo ver en kom je vaak alleen
maar toe aan hetzelfde rondje. Het Marianne
Vos Wielerfestival is een mooi evenement dat
de leefbaarheid in de regio vergroot. Zo’n
initiatief ondersteun ik graag.”

Jeroen Mantel,
Stichting
Sterrenfietsen
Jeroen Mantel is als oprichter van de Stichting
Sterrenfietsen nauw betrokken bij het
wielerfestival in de gemeente Aalburg. Voor hem
en zijn stichting is wielrennen een belangrijk
middel om een steentje bij te dragen aan de
maatschappij: “Het mooie aan onze ploeg is dat
we met bekende mensen geld kunnen ophalen
voor goede doelen. Het is leuk om met
prominenten op een gezonde manier bezig te
zijn.” Dit jaar nam de stichting voor het derde
opeenvolgende jaar deel aan ‘In het wiel van’, tot
genoegen van
Mantel: “We zijn
heel graag van de
partij. Het is een
mooi initiatief en
ik hoop dat het
volgend jaar weer
georganiseerd
wordt.”

John Kwetters,
Kwetters Eieren
John Kwetters is namens zijn gelijknamige
bedrijf al zo’n vijf jaar verbonden aan het
Marianne Vos Wielerfestival. Zelf is hij ook
veelvuldig op zijn tweewieler te vinden:
“Sinds ik ben gestopt met mijn
voetbalcarrière, fiets
ik graag. Je moet
toch in beweging
zien te blijven en
dan is fietsen
ideaal. We gaan ook
weleens een lang
weekend naar het
buitenland,
bijvoorbeeld ZuidItalië of Zuid-Spanje,
om te fietsen. Dat
vind ik een mooie
groeps-activiteit.”
Kwetters, bij wie dit
jaar ‘In het wiel van’ plaatsvond, is erg te
spreken over de manier waarop het
sportevenement ieder jaar weer wordt
opgezet: “We zijn zeer tevreden over hoe het
verlopen is. Complimenten voor de
organisatie en voor Marianne zelf. Dit is een
hartstikke mooi initiatief.”

Marianne Vos Wielerfestival
MarianneAalburg
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Stichting
Wielerevenementen
Aalburg
Email: info@wielerevenementenaalburg.nl
Website: www.wielerevenementenaalburg.nl

SPONSOR

KOERSSPONSOR

Altena Kennispunt – Wijk en Aalburg

Team Brabant Sport

Mesland en Vroegh advocaten- Haarlem
Sylvester Andriessen – Heusden

HOOFDSPONSOR
G. Kwetters & Zn B.V. – Veen

SUBSPONSOR

Het Kontakt - Goudriaan

Almbouw B.V. - Giessen

Rabobank Altena

G. van der Ven Aannemingsbedrijf – Brakel

Vos autobedrijven - Waalwijk-Genderen

IVECO Schouten – Almkerk

Vos autobedrijven – Zaltbommel

Keurslager G. & J. Vos – Veen
Ridley – Paal-Beringen - België
Ship Install B.V. – Heusden
Van Gammeren’s Installatiebedrijf – Veen

VRIENDEN VAN MARIANNE VOS
WIELERFESTIVAL AALBURG
Ad Bouman Tuinplanten – Wijk en Aalburg
Autobedrijf ‘t Centrum – Eethen
Autobedrijf Wout Bouman – Wijk en Aalburg
Autoschadeherstel Cornet – Veen
Berry Crielaard schilderwerken – Wijk en Aalburg
Certitudo Capital Group B.V. – ‘s-Hertogenbosch
D. van der Pol & Zn. B.V. – Wijk en Aalburg
Ferry Verbeek plantengroothandel – Veen
Fysiotherapie Heusden – Veen (vd Brand / Vlugt) Heusden
Gebr. M & G.G. Timmermans fruithandel – Veen
HJ Wijsman en Zonen B.V. – Wijk en Aalburg
Homborg Industrial Machinery – Veen
Hoveniersbedrijf A. & P. Smulders – Wijk en Aalburg
Hydronautica B.V. – Dronten
Impulse Plants – Wijk en Aalburg

Jan Heijsteeg Planten Export – Wijk en Aalburg
Koninklijke VIV Buisman B.V. – Wijk en Aalburg
Nautical services – Heusden
PT Creations – Wijk en Aalburg
Rob Bakker – Apeldoorn
Schildersbedrijf Kees den Dekker – Wijk en Aalburg
Spuijbroek Auto’s & Campers – Veen
Uitvaartverzorger M. de Jong – Genderen
Van der Pol bedrijfskleding – Wijk en Aalburg
Van Rijswijk Verhuur – Genderen
Verti advies en partners – Wijk en Aalburg
Vos Auto’s Aalburg – Wijk en Aalburg
Vos Tweewielers – Wijk en Aalburg
Vosco Jachtinterieur B.V. – Heusden
Wilfred de Waal Plantenexport – Wijk en Aalburg

ONDERSTEUNER
Bakkerij Schouten – Andel
Boek Design Pictures Publishers – Woudrichem
Cyclestore – Veen
DEF-TECH – Veen
Electro World Veen – Veen
Elgo – Eethen
EMTE – Wijk en Aalburg
Giant / LIV Cycling – Lelystad
HV-media – Veen
Koopcentrum Duijzer (Emté) – Veen
Lalana Huidkliniek – Wijk en Aalburg
Prinsentuin – Andel
Ultrasound Productions – Tilburg
Vermeulen & Vermeulen Reclame – Drunen
Wim Vos Bloemen & Planten – Wijk en Aalburg
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