Op Fietse
in
Drenthe
Najaarseditie

Drenthe barst van de mooie fietsevenementen,
waarvan er drie al jaren op de kalender staan: De
Ronde van Drenthe, Fiets4daagse en Superprestige
Gieten. Drie heel verschillende evenementen die het
fietsen in Drenthe mede op de kaart hebben gezet.
In drie edities van ‘Op Fietse in Drenthe’ nemen
we je mee in deze evenementen. In deze editie
aandacht voor de Superprestige Gieten: de oudste
veldrit van Nederland die hoog op de nationale én
internationale wielerkalender staat!
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14 oktober 2018: Telenet
Superprestige Gieten

Met alleskunner Mathieu van der Poel aan de start
De allereerste Europese confrontatie
van het veldrijden vindt plaats tijdens de
Telenet Super Prestige in Gieten. De inmiddels oudste veldrit van Nederland met
landelijke én internationale erkenning
wordt op zondag 14 oktober voor de 43ste
keer verreden. De wedstrijd in Gieten
wordt georganiseerd door de Stichting
Wieler Promotion Oostermoer en bijna
300 veldrijders komen naar Drenthe om
deel te nemen. Door het spectaculaire
parcours in de ruige Drentse natuur en
de (internationale) toppers aan de start,
is dit een sportevenement dat je écht een
keer gezien moet hebben.

Superprestige
De Superprestige is een regelmatigheidsklassement in het veldrijden en wordt
georganiseerd door Flanders Classics.
De wedstrijden worden zowel in Nederland als België gereden en bij elke
wedstrijd kun je punten verdienen. De
veldrijder met de meeste punten aan
het einde van het seizoen wint de Superprestige. Recordhouder is Sven Nys
(België), die 13 keer het eindklassement
won. In seizoen 2018/2019 worden de
volgende wedstrijden gereden die meetellen voor het Telenet Superprestigeklassement:
- Gieten (NL) zondag 14 oktober 2018
- Boom (B) zaterdag 20 oktober 2018
- Ruddervoorde (B) zondag 28 oktober 2018
- Gavere (B) zondag 11 november 2018
- Zonhoven (B) zondag 16 december 2018
- Diegem (B) zondag 30 december 2018
- Hoogstraten (B) zondag 10 februari 2019
- Middelkerke (B) zaterdag 16 februari 2019

5 wedstrijden
Het programma bestaat uit 5 wedstrijden:
Nieuwelingen, Nieuwelingen-meisjes,
Ridley Cup voor Internationale Junioren, Superprestige Ladies Trophy en de
Telenet Superprestige Elite/ U23. Binnen
al deze categorieën rijden er sterke veldrijders. De deelnemers komen uit o.a.
Nederland, België, Amerika, Engeland,
Duitsland, Zwitserland, Spanje, Italië,
Tsjechië, Zweden, Noorwegen en Estland.

‘De gehele
wereldtop
veldrijden trekt
naar Gieten voor
de eerste Europese
confrontatie’

De Superprestige Gieten is de opening
van het veldseizoen in Europa. In september waren er twee wereldbekerwedstrijden in Amerika en nu trekt de gehele
wereldtop dus naar Gieten voor de eerste
grote confrontatie in Europa.
Aan de start verschijnen drie regerende wereldkampioenen veldrijden: Wout
van Aert (B), Eli Iserbyt (B) en Sanne
Cant (B). Maar ook andere grote namen zoals Mathieu van der Poel (NL),
Marianne Vos (NL) en Lars van der Haar
(NL) ontbreken niet.
Lokale veldrijders zien we uiteraard ook.
Jens Dekker is bij de elitewedstrijd één
van de sterkste U23 renners. Fleur Nagengast is een opkomend talent en zal
zich meten met wereldtopppers als Sanne Cant, Eva Lechner, Maud Kapthijns en
Sophie de Boer. Verder zien we o.a. Job
Boontjes (Gieten), Bjorn Hommes (Appelscha), Tibor del Grosso (Eelde), Jasper
Huitema (Roden), Lisa Bouwers (Grolloo),
Marlies en Mart Vos (Aalden), Juul Nagengast (Beilen), Bjorn Koster (Roden), David
Haverdings (Zuidlaren), Jordy en Dennis
Brouwer (Westerbork). Kortom: Drenthe
is goed vertegenwoordigd.

‘Zonder vrijwilligers
zou de Superprestige
nooit zo’n groot
en professioneel
evenement geworden
zijn’
“In de loop van de jaren is het evenement enorm gegroeid en een stuk professioneler geworden”, zegt Martin
Hendriks, zelf voormalig professioneel
veldrijder en nu vrijwilliger. “Het evenement heeft een aantal verschillende
locaties gekend en door de groei en de
regels moeten er veel voorbereidingen
worden getroffen. Dit kan niet zonder
de hulp van de ongeveer 200 vrijwilligers
die hier elk jaar weer veel energie insteken”. Met veel plezier, dat wel, want volgens Hendriks is het evenement tevens
een enorme bindende factor voor zowel
het dorp Gieten als de regio. Wat er dan
zoal moet gebeuren door vrijwilligers?
“Te veel om op te noemen”, zegt Hendriks. “Denk alleen al aan het snoeiwerk
om te zorgen dat het parcours gemaakt
kan worden en dat er gefilmd kan worden. Maar ook het plaatsen van zand,
het maken van de hindernissen, controlewerkzaamheden, kaartverkoop, rugnummeruitreiking, parkeerbegeleiding,
hulp bij de catering... En zo kan ik nog
wel even doorgaan.” Ook Berden de Vries,
oud-wielrenner en tevens bestuurslid, beaamt dit. “Er moet zo ontzettend veel gebeuren om onze ambities waar te maken.
Als er dus nog vrijwilligers zijn die zich
willen aanmelden, graag!

Live
meekijken?

Meehelpen als
vrijwilliger?

De wedstrijden worden in België en
Nederland (o.a. via RTV Drenthe) live
uitgezonden.

Meld je aan via Stichting Wieler
Promotion Oostermoer!
(www.cyclocrossgieten.nl)

43ste Superprestige voor
Jantienus Warners
Speciale dank naar Jantienus Warners,
secretaris van de St. Wieler Promotion
Oostermoer. Vanaf de allereerste veldrit
in Gieten in 1976 is hij betrokken bij de
organisatie, dit jaar dus de 43ste keer.
Daarnaast was hij nauw betrokken bij de
5 Nederlandse kampioenschappen veldrijden in Gieten (1979, 1985, 1991, 2000 en
2014), de Nederlandse kampioenschappen jeugd in 2012 en de Wereldkampioenschappen veldrijden in 1991. Dat maakt in
totaal 50 grote wedstrijden.

PROGRAMMA
10:30 uur

Nieuwelingen jongens

10:32 uur

Nieuwelingen meisjes

11:50 uur

Ridley Cup voor Internationale Junioren

13:40 uur

Superprestige Ladies Trophy

15:00 uur

Telenet Superprestige Elite

Wat er veranderd is in al die jaren? “In
1976 kwamen de renners in hun eigen
auto, haalden hun fiets (in onderdelen)
uit de kofferbak en kleedden ze zich op
de achterbank om. Het budget voor de
organisatie was 2.500,- gulden en bij het
NK in 1979 waren er 2 lopende camera’s”.
Met al het professionele materiaal en
de campers van de renners, het budget
(€ 150.000,-) en de media-aandacht (16
camera’s en een fly-line nu) is dat tegenwoordig dus een ander verhaal!

Locatie

Het parcours is te vinden nabij de
Nijslootsweg in Gieten (t.o.v. Gieten aan
de andere kant van de N34)

Kosten

Kaarten kosten € 12,- en zijn bij het parcours vanaf 8:00 uur te koop (kinderen
t/m 14 jaar gratis). Op www.vanplan.nl
koop je de kaarten met korting (in de
voorverkoop): € 6,00 + € 1,50 per kaart.
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1960 – 2020

60 jaar Ronde
van Drenthe

Het draait om de beleving van Drenthe

Regiobank
Drentse
Fiets4Daagse

Drenthe kijkt terug op een warme maar
zeer geslaagde Drentse Fiets4Daagse, dat
plaatsvond van 24 t/m 27 juli. Rond de
12.000 deelnemers uit binnen- en buitenland fietsten routes vanuit 8 verschillende
startplaatsen in Drenthe. Velen van hen
die al jaren meedoen en soms zelfs als
kind al deelnamen.
Maar ook velen van
hen voor de eerste
keer; enthousiast geworden door familie
of vrienden die vertelden hoe verrast ze
waren over de verschillende activiteiten onderweg.

Fiets4Daagse. “Uiteraard kunnen mensen kiezen tussen verschillende reguliere
routes qua afstand, maar we bieden ook
speciale routes aan. Denk aan 4Kids routes met heel veel leuke kinderactiviteiten onderweg, Roll-OnRoutes voor deelnemers met een vervoersmiddel zoals
scootmobiel of driewieler, en een ATB
route”. De reguliere
routes van 30, 40 of
60 km, blijken allesbehalve regulier.
“Er wordt voor de
deelnemers zóveel
georganiseerd. Wat
dacht je van een
straattheater, bekijken van een oude
boerderij onderweg, het bezoeken van
musea, meedoen aan een spellencircuit?
En heel bijzonder dit jaar: je mocht gewoon dwars door Plopsa Indoor Coevorden heen fietsen”. Alles natuurlijk met
veel dank aan sponsoren, lokale ondernemers en vrijwilligers. “Zonder hen kan dit
nooit gerealiseerd worden”.

“Je mocht dit jaar
gewoon dwars
door Plopsa Indoor
Coevorden heen
fietsen”

Drenthe beleven op de fiets

“Onze wens is dat alle deelnemers -oud of
jong- ervaren waarom Drenthe juist voor
hén zo mooi is. Want Drenthe heeft veel
te bieden, voor iedereen. Daarom doen
we ons best om leuke routes te maken
voor verschillende doelgroepen”, zegt
Angelien Boer van de organisatie Drentse

Grootste, gratis
en gastvrije
ontbijt
Wat eerst alleen in Westerbork en Meppel
plaatsvond, werd dit jaar dankzij sponsoren in alle startplaatsen gerealiseerd: gezamenlijk ontbijten. Bijna 10.000 deelnemers zaten op woensdagochtend tegelijk
aan het ontbijt. Door een live verbinding
met RTV Drenthe waren alle startplaatsen
met elkaar verbonden en werd er een moment van stilte gehouden uit respect voor
elkaar. Kippenvel!

Je kunt ook
1 of 2 dagen
meedoen
Liever niet 4 dagen fietsen? Alle
startplaatsen (Assen, Emmen,
Meppel, Diever, Dalen, Norg en
Westerbork) bieden ook de mogelijkheid voor dagdeelname aan.

De wielerwedstrijd Ronde van Drenthe
(opgericht door Albert Achterhes) werd
in 1960 voor het eerst gereden en bestaat
komend jaar dus 60 jaar. 60 jaar ‘Kleine
hel van het noorden’, zoals het wordt genoemd, doelend op de bekende wedstrijd
Parijs-Roubaix, die net als de Ronde van
Drenthe voor een deel uit kinderkopjes (Drentse keien) bestaat. Inmiddels
is de Ronde van Drenthe een begrip in
de wielersport en
de belangrijkste
wielerwedstrijd in
Drenthe, met elk
jaar in maart weer
de wereldtop aan
de start.

60 jaar Ronde
van Drenthe

teraard hulp van honderden enthousiaste
vrijwilligers, heeft zijn vruchten afgeworpen. Natuurlijk voor de Ronde van Drenthe zelf: van amateur-wedstrijd van stad
naar stad, naar één van de belangrijkste
eendagskoersen voor mannen in Nederland met de wereldtop aan de start. Maar
niet alleen voor de mannensport. Van Issum en haar man hebben zich altijd hard
gemaakt voor een ronde voor dames en
die kwam er voor
het eerst in 1998
onder de naam
Novilon Eurocup.
Later werden dit
drie losse wedstrijden: de Novilon
Eurocup,
de Drentse 8 van
Dwingeloo en de
Ronde van Drenthe. Tegenwoordig zijn
het de Drentse 8 van Westerveld en
de Ronde van Drenthe. Deze laatste
behoorde van 2007 tot 2015 tot de
Wereldbeker en vanaf 2016 tot de World
Tour met de absolute wereldtop fietsen
aan de start. Marianne Vos won de drie
wedstrijden in totaal 7 keer. Inmiddels
zijn de vrouwen net zo belangrijk als de
mannen.

“Ik als meisje fietsen?
Mocht niet van mijn
vader, die vond het
geen meisjessport”

“Tijd voor een feestje dus”, zegt Femmy
van Issum, die de organisatie in 1992
overnam van haar vader Albert Achterhes. “Wat er preciés gaat gebeuren in
maart 2019 is nog niet definitief, maar
we zijn druk bezig met het organiseren
van een grote happening”. Een tipje van
de sluier: “We willen de VAMberg die in
oktober wordt opengesteld, ‘opnieuw’ in
gebruik nemen in het weekend van 15,
16, 17 maart 2019. We nodigen dan ‘bekende namen van toen en nu’, provincie,
gemeentes, sponsoren en vrijwilligers
uit om samen met ons 60 jaar Ronde van
Drenthe te vieren”. Hoe dan ook komt er
een swingende avond.
Dat er een feestje gevierd mag worden,
is duidelijk. 60 jaar hard werken, met ui-

Of Van Issum zelf heeft gefietst met zo’n
enthousiaste vader? “Nee, mocht niet van
mijn vader, die vond het geen meisjessport”. Dit beeld heeft Van Issum gelukkig
eigenhandig kunnen buigen. De Ronde
van Drenthe vindt plaats in het weekeinde van 15 t/m 17 maart 2019. Meer informatie op www.rondevandrenthe.nl

ONDERNEEM MEE
DOE MEE IN 2019!
VERENIGINGEN EN BEDRIJVEN MELD
JULLIE AAN ALS BELEEFPOST*

16 T�M 19 JULI 2019

* MEER INFORMATIE OP WWW.FIETS4DAAGSE.NL�BELEEFPOST
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Kalender
5 oktober

MTB Nightride, Gieten

6 oktober

Bike Live Veldtoertocht, Roden

7 oktober

Rabo MTB tocht, Grolloo
Rondje De Wiek, De Wijk
Red Bull Kop over Kop, Roden

13 oktober

AH Abe Brouwer parel van Drenthe,
Toertocht Havelte

14 oktober

Superprestige, Gieten
Zantingh Tweewieler ATB Tocht, Oosterhesselen

21 oktober

Greenfield Classic, Emmen

28 december

Drenthe 200, Roden

Op Fietse
naar school

19 oktober open voor iedereen

Fietstracé
VAMberg

Vrijheid, haren in de wind en lekker in
beweging: op de fiets naar school! Het is
leuk, gezond, draagt bij aan een beter milieu en je leert omgaan met het verkeer.
Op Fietse daagt alle schoolkinderen in
Drenthe uit om op de fiets naar school te
gaan.

Drentse fietsschool van het jaar
Ga op fietse naar school en meld jouw
school/ klas aan voor Drentse fietsschool
van het jaar! Alle scholen in Drenthe, zowel in het (speciaal) basis onderwijs als
het voorgezet onderwijs, kunnen meedingen naar de titel ‘Fietsschool van Drenthe’. Voor alle deelnemende scholen is er
een fietsaward en aan het einde van het
schooljaar een fietsparty met allerlei te
gekke activiteiten. De winnende school/
klas krijgt een gouden fiets en een wielerexperience op de wielerbaan in Assen.
Meer weten? Check:
www.opfietseindrenthe.nl/naarschool

Nieuwsgierig naar het fietstracé of weten
welke route je het beste kunt volgen?
Kijk eens op www.provincie.drenthe.nl/vamberg
of volg ons op Facebook: Opfietsindrenthe

Vanaf vrijdag 19 oktober 2018 kan iedereen de VAMberg beklimmen op de fiets.
Dan is het fietstracé met drie fietspaden
én een flintenstrook klaar! Een dag ervoor, op donderdag 18 oktober, zet gedeputeerde Henk Brink het hek open en is
de officiële in gebruik name voor genodigden. “Een bijzonder moment waar
veel fietsers lang op hebben gewacht. Het
bleek niet eenvoudig om een fietstracé
aan te leggen op een voormalige vuilstort.
Maar het is gelukt! Er liggen drie uitdagende fietslussen op dé berg van Drenthe.
Ik hoop dat daar heel veel mensen plezier
van zullen hebben”, aldus gedeputeerde
Henk Brink.

Aanleg fietstracé

Aannemer Hoornstra uit Nieuw Buinen
begon op 27 augustus 2018 met de aanleg van het fietstracé en heeft de afgelopen weken veel werk verzet. Er is onder
andere drainage aangebracht op de berg

voor de afwatering, zandondergrond voor
de fietslus aan de noordkant en puinfundering op alle fietslussen. Daarnaast is
hard gewerkt aan de aanleg van een zogeheten flintenstrook. Momenteel werkt
de aannemer aan de afronding van de
werkzaamheden, met als sluitstuk het asfalteren van de fietspaden. De fietspaden
op de VAMberg hebben een stijgingspercentage van 8% tot 13%.

Mountainbiken en wandelen
Het fietstracé is niet de enige recreatieve
ontwikkeling op de VAMberg. Er komen
ook nieuwe wandelroutes en een mountainbikeparcours. De eerste fase van het
mountainbikeparcours wordt naar verwachting in het najaar aangelegd. Dan
start ook de aanleg van een verbindingsroute door het Philipsbos en een extra
parkeervoorziening aan de zuidzijde van
de berg.

Deel je verhaal!
Het vertellen van verhalen is wat ons
betreft de beste manier om Drenthe te
promoten als dé fietsprovincie. Wat voor
Drenten heel vanzelfsprekend is, is dat
voor anderen niet. Deel daarom je verhaal, laat zien waarom fietsen in Drenthe
zo fijn is. Hoe je dat kan doen? Laat het
zien via social media. Als we met z’n allen
blijven vertellen dat we dé fietsprovincie
zijn, kan niemand er meer omheen!

www.opfietseindrenthe.nl
@opfietseindrenthe
@opfietseindrenthe
@opfietseindrenthe
@opfietseindrenthe

In 2018 werd CS Vincent van
Gogh uit Beilen Drentse fietsschool van het jaar

Vrijwilligers
in het
zonnetje
Drentse fietsevenementen zouden niet mogelijk zijn zonder
hulp van de vele vrijwilligers die
zoveel werk verzetten. Om ze in
het zonnetje te zetten, nodigt
Op Fietse ze uit om aanwezig
te zijn bij de Superprestige.
Ze ontvangen een toegangsbewijs en koffie of thee met
koek. Tijdens het genieten
van topsport rond de zandafgraving in Gieten, kunnen de diverse
organisaties en vrijwilligers ook
nader kennis met elkaar maken.
Bent u vrijwilliger bij een fietsevenement in Drenthe en heeft
u zich nog niet aangemeld?
Het kan nog t/m 10 oktober via
opfietseindrenthe.nl/vrijwilliger

