s ALTENA ON TOUR
verwonding met begeleiders richting Sarajevo gefietst.
De deelnemers wilden met deze fietstocht hun angsten
overwinnen, aangezien velen van hen in Bosnië zijn
getraumatiseerd. Ze hebben veel baat bij het sporten,
het contact met lotgenoten en het hebben van een
nieuw doel in het leven. In juni 2018 wordt er een vervolg
geven aan deze tocht onder de naam Wounded Warriors
Life Ride. De deelnemers fietsen non-stop van de Noordkaap naar het veteraneninstituut in Doorn.”

MARIANNE VOS EN ESTHER VROEGH

over winnen en overwinnen

W

innen willen ze allebei, altijd en overal. Van het kleinste criterium tot de
meest prestigieuze wielerronde, op de
baan, door de modder en op de weg.
Marianne Vos gaat altijd tot het gaatje, net als strafpleiter Esther Vroegh.
Van een kleine fraudeur tot topcriminelen en topsporters, Esther verdedigt
iedereen en doet er alles aan om elke
zaak te winnen. Twee ambitieuze topvrouwen uit Altena met een dijk van
een carrière en een sympathiek oog
voor mensen met een beperking.
Op een ijskoude maar zonnige februarimiddag
treffen we Marianne Vos en Esther Vroegh in
hotel-restaurant De Koppelpaarden in Dussen.
Ze nemen deel aan een rondetafelgesprek dat
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onderdeel uitmaakt van een benefietmiddag voor
het Kornhuys in Dussen, een 24-uurs kleinschalige
woonzorgvoorziening voor kinderen en jongvolwassenen. Na vijf jaar voorbereiden, fondsen en
personeel werven, bouwen en verbouwen, is de
verwachting dat het huis in juni van dit jaar open
gaat. Het Kornhuys is echter niet het enige goede
doel waar de dames zich voor inzetten.

Lotgenoten
Esther Vroegh is voorzitter van de Stichting
Wieler-evenementen Aalburg dat jaarlijks
het Marianne Vos wielerfestival organiseert.
“We organiseren toertochten voor mensen met
een beperking, een wedstrijd voor handbikers en
‘In het Wiel van..’, een initiatief waarvan de opbrengst ten goede komt aan het I CAN Wounded
Warriors Cycling Team. In 2015 zijn 35 oorlogsveteranen met een lichamelijke en/of psychische

"Twee ambitieuze topvrouwen
uit Altena met een dijk van een
carrière en een SYMPATHIEK
OOG VOOR MENSEN MET EEN
BEPERKING."
Marianne Vos leent graag haar naam aan het wielerevenement in Wijk en Aalburg. Verder is ze lid van Team
Brabant Sport en ambassadeur van het Jeugdsportfonds.
Ze wil iets terugdoen voor de maatschappij. Marianne:
“Ik heb veel te danken aan de sport en aan mijn ouders
die echt alles aan de kant geschoven hebben voor mijn
topsportcarrière. Maar er zijn ook gezinnen die het zich
niet kunnen permitteren en waar sporten niet zo vanzelfsprekend is. Het Jeugdsportfonds maakt het voor die
kinderen mogelijk om in teamverband te sporten. Sport
is een verbindende factor, samen sporten en ergens bij
horen is zo belangrijk.”

Ride with Passion
Marianne Vos is bezig aan haar dertiende seizoen in de
professionele wielersport. Topsport is volgens haar het
maximale uit jezelf halen en als je het gevoel hebt ‘ik kan
beter’ er alles eraan doen om dat te bereiken. Ride with
Passion is het motto en op sociale media de hashtag van
‘team Vos’. Marianne: “Ik wil altijd de beste zijn en samen
met het team gaan we voor de winst, met passie, wilskracht, doelgerichtheid en gedrevenheid, tijdens trainingen
en wedstrijden. Ook binnen de staf zie je bevlogenheid. En
hoe mooi is het dan om als eerste over de streep te komen
met je handen in de lucht!”

Esther: “In mijn vak moeten
we waken voor euforie, want
elke uitspraak kent winnaars
en verliezers. In het uiterste
geval kun je driekwart van
Nederland over je heen
krijgen.”
Esther Vroegh is medeeigenaar van Mesland &
Vroegh Advocaten, een
toonaangevend advocatenkantoor in Haarlem dat
gespecialiseerd is in straf- en sanctierecht.
Ride with passion is ook op haar lijf geschreven. Dagelijks
heeft ze te maken met fraudezaken, moord en andere
pittige strafrechtdossiers waar ze met volle overgave haar
tanden in zet. Weken van tachtig uur zijn geen uitzondering. “Ik zit inmiddels 18 jaar in het vak en heb net als
Marianne hard moeten werken om te komen tot waar ik
nu ben, maar het is bijzonder leuk werk. Ik bijt me vast in
elke zaak en probeer constant uiterst creatief te zijn.”

Uitdagingen
Om haar hoofd leeg te maken, springt Esther regelmatig
op de racefiets. Zo ook op die frisse zondagochtend in
februari, om aan te haken bij 25 andere wielrenners voor
het goede doel. Op het programma staat een koers van
zestig kilometer door het mooie Land van Heusden en
Altena, onder leiding van Olympisch kampioene Marianne
Vos. Hoe groots haar prestaties ook zijn, Marianne Vos is
de bescheidenheid zelve. Het siert de 31-jarige die nog
lang niet denkt aan stoppen. “Ik kijk uit naar de Ronde van
Vlaanderen en de Amstel Gold Race, maar ook het NK en
het EK in augustus in Glasgow. Mooie uitdagingen allemaal, want de concurrentie is groot. Het voornaamste
is wel om fit en gezond te blijven.”

Hotel Restaurant De Koppelpaarden

HOTEL-RESTAURANT

‘‘DE KOPPELPAARDEN’’
DUSSEN

Oude Kerkstraat 1
4271 BB Dussen
T. 0416 - 391 264
E. info@dekoppelpaarden.nl
I. www.dekoppelpaarden.nl
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