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VOORWOORD 

Het organiseren van een wielerevenement als de Profronde 
Almelo heeft elk jaar heel wat voeten in de aarde. Wat is het  
beste parcours? Hoe moet het randprogramma eruit zien?  
Wie gaan er optreden? Hoe zorgen we voor optimale veiligheid?

Vele vrijwilligers zijn soms al maanden van 
te voren in touw om er een onvergetelijke  
gebeurtenis van te maken. Als bestuur zijn 
we vanaf december altijd alweer volop 
bezig met de nieuwe editie. 

Dit jaar hebben we te maken met de ver-
nieuwing van de binnenstad van Almelo. 
Die verbouwing maakt het extra ingewik-
keld om het evenement te organiseren. 
Pleinen en straten zijn veranderd in een 
bouwput. Her en der staan bouwhekken. 

Een evenement als de Profronde hoort  
in de binnenstad. Het zorgt voor levendig- 
heid in en leefbaarheid van het centrum. 
De binnenstad is dé plek om elkaar te 
ontmoeten; hier wonen mensen, hier 
komen mensen graag naartoe, hier zijn 
de gezellige horecagelegenheden. 

Vernieuwing van de binnenstad is heel 
belangrijk, maar tegelijkertijd moet een 
evenement als de Profronde wel kunnen 
doorgaan. Van dat belang is iedereen 
doordrongen. Waar dat nodig was hebben 
we samen creatieve oplossingen gezocht. 
We denken trouwens ook mee over die 
vernieuwingen, zodat de Profronde zich  
in de toekomst verder kan ontwikkelen  
in die binnenstad.

Gelukkig hoeven we dit jaar het parcours 
niet aan te passen. De renners volgen 
dezelfde route als altijd. Daar was ons 
veel aan gelegen. Een wijziging in het 
parcours zou veel extra werk en kosten 
hebben betekend. Bovendien rekenen 
renners op de vertrouwde route; een 
schitterend ‘rondje rond de kerk’. 

De wielrenners en de wielerbond 
KNWU stellen allerlei eisen aan dit soort 
wielerwedstrijden. Zo moet het parcours 
onder meer aantrekkelijk en veilig zijn. 
De Profronde is een belangrijk criterium  
in Nederland, en dat willen we heel 
graag zo houden. Het liefst bouwen  
we dat nog verder uit. 

Na het overweldigende succes van  
vorig jaar zijn er dit jaar opnieuw  
side-events. Vrijdag is er het Extend 
Business-Event, met een wielerclinic 
onder leiding van een ex-profrenner, 
een bedrijfsbezoek aan fietsenbouwer  
Intersens, een gezamenlijk diner en een 
bezoek aan de viptent. Dit event wordt 
gedragen door negen bedrijven die hun  
relaties uitnodigen. Bij uitstek de gelegen- 
heid om contacten te leggen en aan te 
halen. Bedrijven uit de hele regio en 
daarbuiten raken zo nog meer betrokken 

PROFRONDE 
HOORT IN 
DE BINNENSTAD

bij het evenement. Dat biedt ons de  
kans de Profronde verder uit te breiden. 

Natuurlijk is er in de week voorafgaand 
aan de Profronde ook het Wielercafé, 
een must voor elke wielerliefhebber.

Voor het nostalgische wielergevoel zijn 
er vrijdag 25 augustus de vertrouwde  
reclamekaravaan en, helemaal nieuw, 
dweilorkesten die door de staten trek-
ken. Het is altijd weer mooi om te zien 
hoeveel mensen er op de reclame- 
karavaan afkomen. Kirsten Wild, onze 
eigen wielertrots, vertelt erover verder- 
op in dit magazine. Voor de jeugd is er 
de traditionele Decathlon Dikke Banden 
Race – ook altijd weer een groot succes. 

Elk jaar zijn we bezig om het evenement 
beter, groter en aantrekkelijker te 
maken. Al die inspanningen leveren 
wij graag, voor de stad, de regio, 
alle inwoners en wielerliefhebbers. 

Reinier van Broekhoven, 
voorzitter Profronde Almelo
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by Eringa Mode

L’Argentina Brax Claudia Sträter
Creenstone Frank Walder

Gardeur Geisha Les Bleus Mac 
Passport Rosner R 95 Th 

Sandwich Summum Scarva 
Taifun Gerry Weber Zerres

Oranjestraat 28 (Centrum Noord) | Almelo  
Tel. 0546 81 92 92 | www.eringamode.nl

Modemerken
van Eringa Mode

Oranjestraat 28 (Centrum Noord) | Almelo 
Tel. 0546 81 92 92 | www.eringamode.nl

L’Argentina

Brax

Claudia Sträter

Creenstone

Geisha

Les Bleus

Mac

Passport

Oui

Sandwich

Summum

Taifun

Gerry Weber

Zerres

Betty Barclay

Cambio

Mc Planet

Elisa Cavaletti

En vele andere..

Gespecialiseerd in sportieve prestaties.

BMW/MINI Dealer Smudde. 

www.smudde.nl
onderdeel van de Broekhuis groep

BMW - MINI - BMW Motorrad

  Engberink Technische Installaties bv 
  Postbus 282, 7600 AG  Almelo 
Hospitaalweg 2b, 7607 TW  Almelo

Telefoon           0546 82 11 55 
Fax 0546 81 03 77 
Internet       www.engberink.nl

 Centrale Verwarming 
 Klimaatinstallaties: 

 Ventilatie 
 Koeling 
 Luchtbehandeling 
 Warmteterugwinning 

 Warmtepompinstallaties 
 Regeltechniek 
 Sanitaire installaties 
 Riolering en regenwaterafvoer 
 Water- en gasinstallaties 
 Industriële installaties 

TRANSPORT, LOGISTIEK EN VEILIGHEID

Cursussen:
- BHV
- VCA
- Heftruck
- BBS
- Digitale tachograaf
- Lading zekeren
- Hoogwerker
- Autolaadkraan
- enzovoort

VERPLICHTE NASCHOLING 
BEROEPSCHAUFFEURS

SUBSIDIE 

Baniersweg 41 
 7603 NA Almelo 
Tel. 0546 - 861 238
Fax 0546 - 871 848 
 info@leus.nl   
www.leus.nl

Baniersweg 41 - 7603 NA Almelo Telefoon 0546 - 861 238
Fax 0546 - 871 848 Mail info@leus.nl Internet www.leus.nl

De ploegleider bij sociaal ondernemenDe ploegleider bij sociaal ondernemen

Extend adviseert bij vraagstukken 
op het gebied van inclusieve arbeidsmarkt.

Plesmanweg 9 - Almelo, 0546 875 700
extendmvo.nl

Powered by SOWECO

• MVO-Quickscan
• Bedrijfsanalyse
• Trainingen
•  Gemoti veerde

medewerkers
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De Dikke Banden Race belooft ook dit jaar weer een waar kinderfeest te worden. Voor de winnaars zijn er 
een beker, een kus van de rondemiss en een ritje in een cabriolet over het wielerparcours, als echte profs. 

Organisator Heleen Moolhuijzen geniet er elk jaar 
weer van. ‘Het is altijd geweldig om te zien hoeveel 
plezier de kinderen hebben.’ Alle kinderen uit 
Almelo en wijde omgeving mogen deelnemen, 
mits ze kunnen fietsen natuurlijk en geen lid zijn 
van een wielervereniging. 

Maar alleen de kinderen van 7 tot en met 12 jaar 
dingen mee naar de wedstrijdbekers en een finale- 
plaats in de landelijke Decathlon Dikke Banden 
Race op 17 september in Breda, tijdens wieler- 
evenement Breepark Challenge.  

Deelnemers mogen op alle soorten fietsen aan de 
start verschijnen, behalve met een racefiets, want 
die heeft geen dikke band. Voor kinderen die geen 
eigen helm hebben, zijn er helmpjes beschikbaar – 
volgens de voorschriften in het reglement. 

De jonge renners rijden een gedeelte van het par-
cours dat de profrenners later op de dag ook zullen 
afleggen. Ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s zijn 

van harte welkom om de renners aan te moedigen 
vanaf de zijlijn. Dat doen ze elk jaar massaal.

Gelukkig is er een nieuwe sponsor gevonden 
voor de Dikke Banden Race, die onder de vlag 
van de wielerbond KNWU wordt gereden. Na de 
Rabobank heeft nu de Franse sportwinkelketen 
Decathlon zich verbonden aan de Dikke Banden 
Race. ‘Een prachtsponsor’, vindt Moolhuijzen. 

Meteen vanaf de eerste editie, vier jaar geleden, 
was de Dikke Banden race een succes. Elk jaar 
groeide het aantal deelnemers; van zestig bij 
de eerste race naar bijna honderd vorig jaar. De 
organisatie verwacht dit jaar meer dan honderd 
kinderen, en heeft de ambitie uit te groeien tot 
de grootste Dikke Banden Race van Nederland. 

Moolhuijzen: ‘We hebben ruimte voor meer dan 
honderd kinderen. Als er heel veel kinderen 
meedoen, maken we rondes voor jongens en 
voor meisjes. Tot nu toe hebben we ze samen 

WIE GAAT ER WINNEN?
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Jongens 7-8
1. Lennon Grobbink
2. Thomas Couwenbergh
3. Jordy Ruepert

Jongens 9-10
1. Ryan Zwart
2. Lennert van de Wal 
3. Quinten Gilde

Jongens 11-12 jaar
1. Hein van den Bos
2. Yohannes Teunis
3. Sil Kremer

Meisjes 7-8
1. Myrthe Arkink
2. Nicky Winselaar
3. Esmee Rekers, Angelica Tijink 

Meisjes 9-10
1. Femke Lenferink
2. Chelsea Niehaus
3. Liselotte Trip

Meisjes 11-12
1. Fay Zwijnenberg
2. Mirre Tiekstra

laten fietsen. Punt dit jaar is wel dat de vakantie 
nog niet is afgelopen als de Profronde wordt 
gehouden. Om toch zo veel mogelijk kinderen 
de kans te geven mee te doen, kan er tot de 
laatste week worden ingeschreven.’ 

De deelnemers worden ingedeeld bij leeftijds- 
genootjes; 7- en 8-jarigen vormen een categorie, 
de 9- en 10-jarigen en de 11- en 12-jarigen. 

De eerste race is om 16.30 uur, de laatste deel- 
nemer finisht rond 17.15 uur. De huldiging en  
de rondrit over het parcours volgen direct daarna. 
Publiek kan na de Decathlon Dikke Banden Race 
gewoon blijven, want na de jonge wielrennertjes 
rijdt de reclamekaravaan het parcours op. Vanuit 
de deelnemende voertuigen worden surprises 
gegooid naar het publiek langs de kant.

Kinderen kunnen zich tot en met 
woensdag 23 augustus inschrijven. 
Dat kan via de website 
www.profrondealmelo.nl 

DE WINNAARS VAN 2016
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Een evenement als de Profronde Almelo kan niet zonder vrijwilligers. Gelukkig zijn er toch telkens 
weer een paar honderd mensen bereid zich belangeloos in te zetten voor deze sportieve gebeurtenis. 
Charlotte Oude Steenhof was vijf jaar secretaris van het bestuur. Geraldine Dijk heeft dat werk nu 
van haar overgenomen.

GEEN PROFRONDE 
ZONDER VRIJWILLIGERS

Met veel plezier heeft Charlotte Oude 
Steenhof zich jarenlang ingezet voor 
de Profronde Almelo. Vijf jaar lang was 
ze secretaris van het bestuur. Voordat ze 
secretaris werd verleende ze ook al hand-  
en spandiensten aan het bestuur. ‘Sinds  
2006 ben ik betrokken’, zegt Oude Steenhof. 
‘Mijn man, Ewald Oude Steenhof, is ook  
heel actief geweest voor de Profronde. Hij 
was vanaf 1996 penningmeester. Toen hij 
in 2009 is gestopt, ben ik in het bestuur 
gekomen.’ In 2011 nam ze het secretariaat 
over van Willem Brusse.

De familie Oude Steenhof is ‘sportgek’, 
zoals de ex-secretaris het zegt. Ze vindt het 
leuk om wielerwedstrijden te bezoeken. Zo 
stond het gezin al meerdere keren langs 
het parcours bij de Tour de France. ‘Twee 
keer waren we bij de finish op de Champs 
Elysees’, vertelt ze. ‘Wielrennen is een heel 
toegankelijke sport - je kunt heel dicht bij de 
renners komen. De renners zelf zijn ook heel 
toegankelijke mensen.’ 

In de eerste jaren van haar vrijwilligerswerk 

was het hele gezin in touw voor de Profronde: 
zijzelf, haar man én de kinderen. Die bezorg- 
den de brieven bij bewoners en winkeliers 

langs het parcours, waarin ze werden geïnfor- 
meerd over bijvoorbeeld de bereikbaarheid. 

Oude Steenhof vindt het vanzelfsprekend om 
als vrijwilliger maatschappelijk bij te dragen. 
‘Het is fijn dat er zulke evenementen zijn in de 
stad. Er zijn mensen nodig die zich daarvoor 
willen inzetten. Ik heb het graag gedaan. Je 
houdt er ook leuke vriendschappen aan over.’

Het was wel een hele verantwoordelijkheid, 
beaamt ze. In de afgelopen jaren is er steeds 
meer aandacht gekomen voor veiligheid. 
Telkens als er tijdens een evenement iets ge-
beurt – zoals in Utrecht waar een grachtentrap 
instortte met publiek erop, of in Haaksbergen 
waar een monstertruck op het publiek inreed 
– worden de veiligheidseisen scherper. ‘Eerst 
was veiligheid de taak van de secretaris, 
maar op een gegeven moment hebben wij 
speciaal hiervoor iemand aangesteld. Daar 
was ik heel blij mee.’

Het is nu tijd voor een frisse wind, zegt 
Oude Steenhof over haar vertrek. ‘Dit jaar 
zijn we te gast bij de Profronde. Dat lijkt me 
ook mooi, na al die jaren, dat je het een keer 
van de andere kant kunt meemaken, zonder 
de verantwoordelijkheid als secretaris.’ 

‘FIJN DAT 
ER ZULKE 

EVENE- 
MENTEN 

ZIJN’

CHARLOTTE OUDE STEENHOF
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Toen Geraldine Dijk uit Bornerbroek werd 
gevraagd als secretaris van het Profronde-
bestuur moest ze even nadenken. ‘Het moet 
wel in te plannen zijn qua tijd’, zegt Dijk, die 
werkt als zelfstandig echtscheidingsbemid-
delaar en interim-manager. Maar al snel ze 
stemde in. ‘Het evenement is superleuk en 
de mensen die erbij betrokken zijn, zijn ook 
superleuk.’

‘Het publiek dat naar de Profronde komt, 
heeft vaak geen idee wat er allemaal moet 
gebeuren om zo’n eendaags evenement 
neer te zetten. Iedereen die meewerkt  
heeft een andere taak, maar we hebben 
allemaal hetzelfde doel. We zijn met velen. 
In totaal zijn er ongeveer 250 vrijwilligers 
betrokken. Dat geeft een groot gevoel  
van saamhorigheid. Het is altijd weer  
een sfeervol feest.’

Dijk nam de secretariële taak over van 
Charlotte Oude Steenhof, die bijtijds  
had aangekondigd te zullen stoppen.  
Dijk liep al een tijdje met Oude Steenhof 
mee, zodat ze kon zien wat het werk van  
de secretaris inhoudt. ‘Dus ik wist waar ik  
aan begon.’ Over haar verantwoordelijk-
heden zegt ze: ‘Je draagt het evenement 

met z’n allen. Er zijn wel steeds meer 
regels waar je je aan moet houden.’

Vanaf januari is het bestuur al volop bezig 
met de voorbereidingen van de Profronde. 
‘Eigenlijk beginnen die in december al’, 
zegt Dijk. ‘Na de Profronde volgt altijd  
een evaluatie en daarna komen we nog  
een keer bij elkaar om te brainstormen  
over waar verbeteringen mogelijk zijn.  
Met zo’n Profronde ben je eigenlijk het  
hele jaar door bezig. Naarmate het evene-
ment nadert, wordt het steeds drukker.  
Ik ga wel op vakantie in de zomer, hoor  
- we zitten vast aan de bouwvak. Met de 
moderne communicatie is er veel te  
regelen vanaf een vakantieadres.’

Dijk is sinds vijf jaar betrokken bij de 
Profronde Almelo. Ze was jarenlang  
actief op de centrale post van waaruit  
alles wordt geregeld op de dag zelf,  
en later als centralist. In die functie 
verzorgde ze de verbindingen tussen  
de portofoons. 

Als u ook wilt meehelpen als vrijwilliger, 
meld u dan aan bij info@profrondealmelo.nl 
t.a.v. Marlon Hummelink.

‘HET HELE 
JAAR DOOR 
BEZIG MET 

PROFRONDE’

GERALDINE DIJK
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De ondernemende mens centraal

Alfa Accountants en Adviseurs is niet alleen maar het 
accountantskantoor met een warm hart voor de Ride 
for the Roses. We zijn ook het kantoor dat het onder-
nemers zoals u mogelijk maakt te doen waar u goed in 
bent: ondernemen. Specialisten met een uiteenlopende 
achtergrond staan bij Alfa voor u klaar om u te 

van salaris en personeel. En met de praktische 

beter doordachte adviezen. Want er is altijd een 

komen. Neem contact op met Hendrik Bouwmeester 

Er is een accountantskantoor 
dat altijd een 

kortere weg weet

Alfa 
ondersteunt

Volg ons:
AlfaAccountants

Rijssensestraat 6, 7642 CX Wierden, tel.: 0546-573332 
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REGIONAAL ONDERNEMERS CONTACT
Postbus 534
7600 AM  Almelo

linkedin.com/group/Roc-B2B
facebook.com/pages/ROC-B2B 
twitter.com/#!/Rocb2b

LinkedIn 
Facebook 

Twitter

06 53 22 40 60
info@roc-b2b.nl
www.roc-b2b.nl

mob
mail
web

ARENDS
Almelo  tel. 0546 - 868566

Kisten
Kratten
Pallets

ARENDS
Almelo  tel. 0546 - 868566

Kisten
Kratten
Pallets

ARENDS
Almelo  tel. 0546 - 868566

Kisten
Kratten
Pallets

kijk voor meer informatie op www.rupertonline.nl
almelo: T: 0546 537160 - Delden: T: 074 3766147 - Goor: T: 0547 284130

Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

tel  0546-488 588   
fax  0546-488 580 
email  info@jterhorst.nl

www.jterhorst.nl

-  Nieuwbouw
-  Verbouw & onderhoud
-  Renovatie & restauratie
-  Projectontwikkeling
-   Machinale timmerwerkzaamheden, 

zoals kozijnen voor derden

Traditionele kwaliteit en 
een moderne kijk op zaken. 
Ruim 70 jaar is 
 J. ter Horst BV het all round 
aannemers bedrijf waarop u 
kunt bouwen.

KOMO gecertificeerd.



Door de week bestudeert ze dossiers en pleit ze in de rechtbank, 
maar vrijdag 25 augustus draagt advocaat Anita Baan (24 jaar) 
geen toga, dan is ze rondemiss van de Profronde Almelo. ‘In het 
verleden ging ik wel eens kijken. Wie had gedacht dat ik er ooit 
zelf als miss zou staan.’

‘WIE HAD DAT  
OOIT GEDACHT’
ADVOCAAT ANITA BAAN RONDEMISS 
BIJ PROFRONDE ALMELO 

16
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Het is rechten geworden. Ik dacht, dan kun je met mensen 
werken en tegelijkertijd theoretisch bezig zijn. Die veelzijdig- 
heid sprak mij aan. Bovendien leek procederen voor een 
rechtbank mij geweldig.’ 

HOE WORDT EEN ADVOCAAT RONDEMISS BIJ EEN  
GROOT WIELERCRITERIUM?   
‘Dat kwam door Sebastiaan Masselink, mede-eigenaar van het 
kantoor waar ik werk. Hij zit in het bestuur van de Profronde. 

Hij vroeg of het mij leuk leek.’

EN?
‘Ik schoot in de lach. Ik dacht 
dat hij een grapje maakte. Ik 
zie mezelf niet als een miss, 
maar ik heb er niet lang over 
hoeven nadenken.’

JE ZEI DUS SNEL JA.  
WAAROM?
‘Ik leef maar één keer. Hoe 
vaak krijg je de kans om zoiets 
te doen? Het lijkt mij heel 
bijzonder om mee te maken.’

JE BENT VAST EN ZEKER 
OOK GEVRAAGD OMDAT JE 
ER AANTREKKELIJK UITZIET.
‘Zo kijk ik niet naar mezelf. De 
afgelopen jaren ben ik vooral 
met mijn studie en mijn werk 
bezig geweest. Ik besteed altijd 
wel aandacht aan mijn uiterlijk, 
maar ik loop er echt niet de 
hele dag bij als een miss. Het 
mag voor mij niet alleen gaan 
om lang haar en een slank  
lijntje. Iemand merkte op: ‘Jij  
bent een rondemiss met brains.’  
Dat zie ik als een compliment.’

HEB JE ER ZIN IN?
‘Zeker weten! In het verleden ben ik meerdere keren ’s 
avonds bij de Profronde geweest. Dat was altijd gezellig.  
Wie had toen gedacht dat ik er ooit zelf als miss zou staan,  
dat ik ooit de ronde van zo dichtbij zou meemaken.  
Het wordt vast een prachtig evenement. Ik kijk er in  
elk geval naar uit.’

Foto’s Merlin Mulder

VERTEL, WIE BEN JE EN WAAR KOM JE VANDAAN?
‘Ik ben opgegroeid in Vriezenveen. Na het VWO op het 
Noordik in Almelo ben ik rechten gaan studeren in Groningen. 
In het laatste jaar van mijn studie ben ik weer in Vriezenveen 
gaan wonen, maar ik blijf niet zo lang meer. In september  
verhuizen mijn vriend en ik naar Vroomshoop. Je zal mij niet 
snel in een grote stad zien wonen. In de stad heerst naar mijn 
idee toch een andere mentaliteit. Ik houd meer van een lande- 
lijke omgeving. Ik ben echt Twents in mijn doen en denken; 
recht-door-zee en 
doe-maar-normaal.’

HOE BEDOEL JE, EEN 
ANDERE MENTALITEIT  
IN DE STAD?
‘Dat is een gevoel. Ik kan 
het je niet uitleggen. In 
Groningen heb ik het erg 
naar mijn zin gehad hoor, 
maar ik ben simpelweg 
liever in Twente. Hier 
heb ik mijn vriend, mijn 
familie, mijn vriendinnen 
en tegenwoordig ook mijn 
werk. In maart 2016 ben ik 
begonnen bij advocaten-

kantoor Brusse & Masselink 
Advocaten in Almelo, 
waar ik eerder stage liep. 
September 2016 ben ik 
beëdigd als advocaat.’

HOE BEVALT HET  
WERK ALS ADVOCAAT?
‘Super. Ik heb geen 
minuut spijt gehad van 
mijn keuze. Bij Brusse 
& Masselink kom ik met 
veel verschillende zaken 
in aanraking. Ik houd mij 
bezig met ondernemings-, arbeids-, personen- en familie- 
recht en algemeen verbintenissenrecht, zoals huurrecht.  
Je hoort wel, mijn werk is heel breed. Het is goed, zeker in  
het begin van je loopbaan, om van alles te doen en te zien. 
Geen dag is hetzelfde, geen zaak is hetzelfde. Dat is echt  
een pluspunt van mijn baan. Bovendien heb ik het naar mijn 
zin met mijn collega’s. Dat is voor mij ook heel belangrijk.’

WAAROM KOOS JE VOOR EEN RECHTENSTUDIE?
‘Ik twijfelde tussen pedagogische wetenschappen en rechten. 
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DE
TWENTSE 
ADVOCATEN

Hoofdkantoor
Wierdensestraat 122
7604 BM Almelo

Vestiging Tubbergen
Hardenbergerweg 6
7651 LL Tubbergen
  
(t) 0546 - 542 500
(f) 0546 - 542 508
(e) info@brussemasselink.nl
www.brussemasselink.nl

“Laat u n
iet in 

de wielen rijden”

Verse bonenkoffi e?
Wel zo lekker!

De Koffi efabriek
is o.a. professional dealer
van Jura koffi emachines.

Jura voor thuis of op de zaak?
Bel 0546 625052 of ga naar
www.dekoffi efabriek.nl
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Josink Esweg 8a
7545 PN Enschede
053 428 56 40 

info@atricom.nl 
www.atricom.nl

Psssssssssss
   sssssssssssss
 sssssssht...

Geen lek in uw ICT?

______________________________________
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Ooit profrenner, nu beroepsfotograaf. Léon van Bon uit Raalte maakte een 
ongebruikelijke overstap. ‘Fotografie én wielrennen zijn mijn passie.’

 ‘ FOTOCAMERA IN DE  
KOERS MOCHT NIET’ 
LÉON VAN BONS NIEUWE PASSIE: FOTOGRAFIE

Zijn oudere broer Marco ging fietsen, dus hij ook. Léon  
van Bon (45) werd, tien jaar oud, lid van Wielervereniging  
De Adelaar in Apeldoorn. Vanaf dat moment deed hij mee 
aan wedstrijden. Zijn eerste succes behaalde hij op zijn tiende 
en vanaf zijn veertiende begon hij echt veel te winnen,  
herinnert hij zich. In 1994 werd hij profrenner.

In de jaren die volgden, behaalde hij meerdere grote prijzen. 
Hij won twee etappes in de Tour de France (1998 en 2000), 
werd twee keer Nederlands kampioen op de weg (2000 en 
2005) en scoorde in 1992 een zilveren medaille (puntenkoers) 
op de Olympische Spelen in Barcelona. In 1998 won hij de 
HEW Classic Hamburg. 

Zijn medailles waren een tijdje zoek. ‘Ik heb ze weer 
gevonden. Na een verhuizing had ik ze niet meer uitgepakt. 
Ik wist wel dat ze er nog waren, maar niet waar. Van de Tour 
de France heb ik sowieso niet veel. Daar krijg je alleen maar 
een lullig plastic colabekertje, een bos bloemen en een paar 
kussen. Meer dan de herinnering is er eigenlijk niet. Maar dat 
is op zich ook prima.’  

In 2013 stopte hij als profrenner. Vanaf dat moment richtte 
hij zich volledig op fotografie, vooral van wielerkoersen en 
aanverwante onderwerpen. Een carrière als ploegleider -  

een stap die veel profrenners zetten - zag hij niet zitten.  
‘Ik had geen zin nog meer van huis te zijn dan ik al was.  
Als renner ben je vaak weg, als ploegleider nog vaker,  
en dat vond ik te veel.’ 

Zijn eerste camera was een Zenit die hij in 1989 als 17-jarige 
kocht van een Russisch jongetje dat hij tegenkwam in de 
trappengalerij van een stadion in Moskou. Van Bon nam  
daar deel aan het WK baanwielrennen voor junioren. 

Wat hij ervoor betaalde, kan Van Bon zich niet meer herinneren. 
‘Ik kocht de camera samen met een bontmuts en de Russische 

vlag, als souvenirs, niet met de bedoeling ze serieus te gebruiken’,  
vertelt hij. ‘Met de camera begon ik te experimenteren. Ik 
maakte detailopnames van een cd-hoesje, een stuk of dertig. 
Die uitvergrotingen plakte ik dan een beetje schots en scheef 
aan elkaar tot een poster.’

Fotograferen en een carrière als profrenner gingen niet  
altijd goed samen. Van Bon: ‘Als beroepsrenner werd het 
niet op prijs gesteld dat je je camera meenam. Je kunt het 
je je nu nauwelijks meer voorstellen, maar nog niet zo lang 
geleden was de opvatting dat je niet serieus met je sport 
bezig was als je een camera meenam. Een camera was iets 
voor op vakantie.’ 
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‘Ik reed een zesdaagse en een blad dat wist dat ik fotografeerde, 
vroeg mij of ik foto’s wilde maken. De organisatie verbood het. 
Als je fotografeert, ben je niet welkom, kreeg ik te horen. Ik  
vond het een beetje flauwekul, maar zij waren natuurlijk bang 
voor verslechtering van hun imago. Zesdaagsen hebben nou een- 
maal niet zo’n goede naam. In 2008 ging ik bij een Nederlands- 
Chinese ploeg, Trek-Marco Polo, rijden en was ik veel in Azië. 
Daar ging het fotograferen gemakkelijker.’

Terwijl hij zelf nog koerste vroeg een journalist van de toen-
malige GPD-kranten (Geassocieerde Pers Diensten) Van Bon 
om hem te vergezellen naar de Tour de France. Vlak daarvoor 
benaderde het Algemeen Dagblad hem met de vraag of hij 
het NK Wielrennen wilde fotograferen. ‘Als de een zoiets 
weet, wil de ander ook. Zo werkt dat kennelijk.’

Van Bon werkt voor wielermedium Fiets en Zwift (digitale 
indoorcycling). Hij is huisfotograaf van Baum, de Topcom-
petitie en MIR Sportmarketing. In de Tour de France werkt 
hij voor Cube, Abus, Rouleur en Fiets. Hij fotografeert ook 
bedrijfsclinics van wielerlegende Joop Zoetemelk. Steeds 
vaker schrijft Van Bon artikelen. 

Wielrennen is zijn onderwerp. ‘Het is mijn passie en ik heb 
ingangen. Dat maakt het gemakkelijker.’ Elk jaar is hij te vinden 
bij de Tour de France, dan gaat hij met een tentje achter 
de karavaan aan. Daar probeert hij de momenten te pakken 
waarvan hij verwacht dat ze belangrijk zullen zijn. ‘Dat kan een 

massasprint zijn, maar op een dag waarop de renners vlak  
voor de finish een berg op moeten, kun je beter op de  
berg gaan staan.’ 

Als ervaren renner weet Van Bon hoe het er in een koers aan 
toegaat. ‘Maar je hebt op zich geen voorsprong. Je staat 
daar met een heleboel andere fotografen die ook allemaal 
bergen ervaring hebben. Het scheelt wel in de contacten.’

‘Zo had ik vorig jaar de opdracht Wout Poels te fotograferen op 
de massagetafel. De Sky-ploeg is een fort waar je niet zomaar 
binnenkomt, maar ik ken ploegleider Servais Knaven goed. Hij 
is een vroegere ploeggenoot. Dan zijn de verhoudingen anders, 
dan kun je meer vragen. Je moet wel het goede moment 
afwachten. Er zijn renners die weten dat je vroeger zelf ook hebt 
gefietst. Dat geeft meer vertrouwen; zij weten dat ik weet wat 
zij beleven. Dat scheelt.’ 

Waar en wanneer hij zijn beste foto’s heeft gemaakt, is niet te 
zeggen, vindt Van Bon. ‘Ik leef in het nu, niet in het verleden. 
Ik heb zeker leuke foto’s gemaakt, maar het ene moment vind 
ik de ene mooi, het andere moment een andere.’

Een foto is een goede foto als hij een belangrijk moment vangt, 
met emotie, vindt Van Bon. ‘De foto moet iets losmaken. Dat 
is belangrijker dan wat er opstaat. Je kunt ook iets losmaken 
met een foto van bijvoorbeeld een zadel. Met zo’n foto kan  
ik ook heel blij zijn.’

Foto’s Sportfoto.nl
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Cogas ontwikkelt zich van netbeheerder
tot verbinder. Maatschappelijke betrok-
kenheid is een belangrijk aspect van
deze ambitie. Met onze activiteiten en
investeringen dragen wij bij aan een regio
waar het steeds comfortabeler wonen,
werken en leven is. Sport speelt hierin
een grote rol. Het is van en voor iedereen. 
Het verrijkt en verbindt. Net als Cogas.

      “sport, 
    een belangrijke 
        verbinder”

Kijk voor meer info op hairmasters.nl

ALMELO | AMSTERDAM | DEN HAAG | DOETINCHEM | EINDHOVEN | HENGELO | WOERDEN

Uw oplossing bij 
dunner wordend haar

Hairmasters heeft de oplossing voor jou, probeer één van de oplossingen 

en je bent helemaal verkocht. Je haar zit gelijk perfect; mooi en volle 

haren zijn hiermee voor iedereen beschikbaar! Wij leveren alle 

oplossingen in confectie of maatwerk van topkwaliteit echt haar. 

Een prachtige totaaloplossing voor dunner (wordend) haar bovenop. 

Het geeft je weer zelfvertrouwen.

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak. 

➜   ERKEND LEVERANCIER 

VAN HAARWERKEN

➜   ERKEND DOOR 

ZORGVERZEKERAARS

➜   SPECIAAL VOOR 

AANVULLEND HAAR

HAIRMASTERS FINKERS
Weth. E. van Dronkelaarplein 1, Almelo
T 0546 - 81 66 50 
Locatie: Ziekenhuisgroep Twente, Almelo
T 0546 - 45 33 66
Locatie:  Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo
T 074 - 250 10 49
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Maak kennis met Theodoor Gilissen, al meer dan 135 jaar de 
specialist in vermogensbeheer, beleggingsadvies en vermo-
gensstructurering. Waar uw private banker de tijd heeft om u 
écht te leren kennen.

Met een uitstekende beoordeling van cliënten en de onafhan-
kelijke experts van vermogensbeheer.nl en beleggingsmatch.nl.

Interesse in een kennismakingsgesprek? Neem contact op met 
ons op telefoonnummer 053-711 00 30 of per e-mail twente@
gilissen.nl

Serious Money. Taken Seriously.

Aandacht loont, ook in Twente

20161214 Tubantia kantoor Twente.indd   1 21-6-2017   12:50:30
 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Weezebeeksingel 4 
7609 PP ALMELO 
T: 0546-822661 

Höltersweg 49 
7554 RN  HENGELO 
T: 074-8220022 

Oranjestraat 36 • 7607 BK Almelo

PrimaDonna Ray of Light

O N T D E K  O N Z E  N I E U W E  C O L L E C T I E
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Met de rockformatie The Bottleneck Rockers uit Almelo belooft het een feestje te worden 
’s avonds tijdens de Profronde Almelo. ‘Wij willen mensen een plezierige avond bezorgen.’

AKOESTISCHE HARDROCK 
TIJDENS PROFRONDE
THE BOTTLENECK ROCKERS HEBBEN ER ZIN IN

De bandleden van The Bottleneck Rockers 
zien eruit als echte rockers; Jean Hofman 
heeft zwart haar tot op zijn schouders, 
Niek Mollen draagt een stoer jasje zonder 
mouwen. Op zijn armen tattoos. ‘Je bent 
een rocker of je bent het niet’, reageert 
Hofman. ‘Het is een levensstijl.’

The Bottleneck Rockers staan tijdens de 
Profronde Almelo ’s avonds op het podium  
bij café België. Hofman en Mollen, beiden  
zang en gitaar, worden voor deze gelegen- 
heid bijgestaan door een band. Ze spelen 
nummers van hun net gepresenteerde 
debuutalbum The Bottleneck Rockers, die 
is gevuld met eigen nummers en een paar 
covers. Een jaar lang hebben ze eraan 
gewerkt, vertelt Hofman. 

Hun hardrock is geen ‘gewone’ hardrock, 
maar akoestische hardrock. Beide mannen 
spelen (akoestisch) gitaar en zingen. Dat is 
nog niet zo eenvoudig. Om hardrockcovers 

akoestisch te kunnen spelen, moeten de 
meeste nummers eerst flink worden be- 
werkt. Hofman: ‘Rocknummers akoestisch 
spelen, is een uitdaging. Bij rockmuziek 
kun je met geweld veel goedmaken, maar 
als het akoestisch is, moet je écht kunnen 
spelen. Ieder foutje hoor je.’

Mollen en Hofman zijn sinds drie jaar  
The Bottleneck Rockers. Ze leerden elkaar 
kennen toen Mollen met zijn (toenmalige) 
rockband oefende bij Hofman, die een 
opnamestudio en oefenruimte heeft in 
Almelo. Hofman: ‘Ik vond hem een goede 
zanger. Hij schreeuwde nogal hard – het 
was een echt rockbandzanger – maar ik 
hoor meteen of iemand iets in zijn mars 
heeft. Ik neem al heel lang muziek op. Ik 
zag dat hij wel meer zou kunnen dan wat 
hij in die band deed. Toen de band uit el-
kaar viel, heb ik hem gevraagd of hij samen 
met mij eens iets akoestisch wilde doen.  
Ik dacht, met Niek moet dat kunnen.’

Mollen was meteen enthousiast:  
‘Dat wilde ik al heel lang doen.’

Hofman: ‘Het was eigenlijk gelijk raak;  
hij wilde dat, ik wilde dat.’
Mollen: ‘Zo’n klik heb je maar  
met weinig mensen.’

The Bottleneck Rockers hebben zo’n 
tachtig optredens per jaar, in kroegen, op 
kleine podia, tijdens festivals en op party’s, 
en daarmee hebben ze eigenlijk al meer 
dan hun doel bereikt, vertellen ze. Mollen: 
‘Wij willen spelen, liefst elk weekeinde, 
en wij willen mensen dan een plezierige 
avond bezorgen.’ 

Hofman: ‘We treden nu al vaker op dan 
we hadden gedacht. We hebben er ook 
ontzettend veel plezier in. Onlangs had-
den we een volle Club Move in Barneveld, 
waar ook artiesten als Ilse de Lange en 
singer/songwriter Marco Hovius hebben 
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gestaan.’ Vorig jaar namen ze samen  
met zangeres Dilana Smith een debuut- 
singel op. 

Leven van ‘de muziek’ lukt (nog) niet, 
zeggen de twee. Andere inkomsten zijn 
ook nodig. Zo heeft Hofman een baan bij 
vliegtuigbouwer Fokker in Hoogeveen.

Mollen en Hofman begonnen beide rond 
hun zestiende met musiceren; Mollen ging 
vanaf dat moment wat ‘pingelen’ op een 
gitaar en Hofman op een piano. Hofman: 
‘Mijn broer heeft mij een beetje besmet; hij 
speelde toetsen bij gitarist Jan Akkerman. 
Ik ging mee, de boel opbouwen en af- 
breken. Ik speelde in schoolbandjes en 
later in de bands Stranger, BACK4MORE 
en Blackout, dat een platencontract had 
bij Roadrunner.’

Mollen: ‘Ik begon een bandje met 
vriendjes, in de garage. Op een gegeven 

moment ben ik gaan zingen: punkrock. 
Ik moet eerlijk zeggen; na elk optreden, 
denk ik, ik had dit of dat anders moeten 
doen. Ik leer nog steeds.’

Hofman: ‘Ja, ik hoor dat je steeds  
beter wordt.’

Mollen: ‘Jean daagt mij ook uit. Op de cd 
staat een rustiger nummer. Jean zei tegen 
mij: ‘Ik wil dat je dat probeert.’ Ik heb mijn 
stinkende best gedaan er iets moois van 
te maken. Als je het gevoel kunt pakken, 
dan heb je een goed nummer.’

In Almelo spelen ze tijdens de Profronde 
een ‘thuiswedstrijd’. ‘Altijd lastig’, zegt 
Mollen. ‘We hebben overal in Almelo al 
wel eens gespeeld, dus je moet echt met 
iets nieuws komen, maar dat kunnen we.’

Het randprogramma van de Profronde 
is dit jaar anders dan andere jaren. 
Dit keer geen gratis nachtconcert met 
‘grote namen’, maar geheel in wielerstijl 
dweilorkesten die langs het parcours 
trekken, aangevuld met DJ’s op de 
Koornmarkt en op het Amaliaplein. 

Horecaondernemers Ruud de Jong 
en Niels Mulder hebben bands 
gecontracteerd voor livemuziek - zie 
hiernaast The Bottleneck Rockers. Voor 
een groot podium en veel publiek is 
dit jaar geen plaats op het Marktplein 
vanwege de grootschalige vernieuwing 
van de Almelose binnenstad. 

Als de wielrenners over de finish zijn, 
vanaf 22.00 uur, treden The Bottleneck 
Rockers bij Proeflokaal België aan het 
Schokland en gitaarduo Double6 bij 
café Nielz aan het Marktplein op.

‘ BIJ ROCKMUZIEK KUN JE MET GEWELD 
VEEL GOEDMAKEN, MAAR ALS HET 
AKOESTISCH IS, MOET JE ÉCHT KUNNEN 
SPELEN. IEDER FOUTJE HOOR JE’ 
- JEAN HOFMAN

27PROFRONDE ALMELO
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SPORTIEVE PARTNER VAN
PROFRONDE ALMELO

én uw partner voor de verhuur en verkoop van professionele
audiovisuele oplossingen!

Hecla Professional Audio & Video Systems
+31(0)74 2480 800 | www.hecla.nl | info@hecla.nl
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SPORTIEVE PARTNER VAN
PROFRONDE ALMELO

én uw partner voor de verhuur en verkoop van professionele
audiovisuele oplossingen!

Hecla Professional Audio & Video Systems
+31(0)74 2480 800 | www.hecla.nl | info@hecla.nl

BAAS-METAAL.NL

 LASERSNIJWERK.EU
METAALBEDRIJF

 BAAS BV

SNEL EN EENVOUDIG EEN ONLINE OFFERTE AANVRAGEN DOET U VIA LASERSNIJWERK.EU

ONDER ANDERE DOOR DE STERKE AUTOMATISERING VAN ONZE WERKVOORBEREIKING KUNNEN 
WIJ ZEER CONCURRERENDE PRIJZEN EN KORTE LEVERTIJDEN BIEDEN. OFFERTES KUNNEN VIA 
DE KNOP “ORDER” WORDEN OVERGEZET NAAR ONS ERP-PAKKET. BENT U DAARNAAST OP ZOEK 
NAAR EEN ERVAREN PARTNER DIE NAAST LASERSNIJDEN OOK UW ENGINEERING, PLAAT- EN 
LICHT CONSTRUCTIEWERK KAN DOEN, DAN ZIJN WIJ DE BETROUWBARE PARTNER.

825 mm

395 mm

Grotestraat 104   -   Almelo   -   www.splitlevel.nl 

Almelo, Weezebeeksingel 4, 7609 PP, Tel. 0546-822661
Rijssen, Butaanstraat 4, 7463 PG, Tel. 0548-531500

Autobedrijf Kamp
w w w. a u t o b e d r i j f ka m p . n l

Autobedrijf Kamp
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VDL Enabling Technologies Group Almelo bv

Bornsestraat 345 • 7601 PB Almelo

Telefoon +31 (0)546 540 000 • info@vdletg.com • www.vdletg.com

VDL ETG Almelo breidt uit!
Heb jij net zo’n passie voor techniek als wij? Wil je graag werken in een industriële, 

internationale omgeving met een informele sfeer? Heb je een technische opleiding op 

MBO, HBO of Universitair niveau gevolgd? Bij VDL ETG Almelo hebben we veel nieuwe 

uitdagingen en zijn daarom op zoek naar nieuwe collega’s. 

Functies
We beschikken over diverse functies op allerlei werkterreinen en niveaus van productie 

tot en met managementfuncties: projectmanagement, werkvoorbereiding, engineering, 

inkoop, verkoop, logistiek, kwaliteit, automatisering, onderhoud en vakmensen in de 

productie (o.a. op het gebied van verspanen, mechatronica, elektro, lassen, plaatwerken, 

operators, montage en assemblage).

Onze cultuur
VDL ETG Almelo is een bedrijf dat met twee voeten op de (bedrijfs)vloer staat. Een 

informele, open sfeer, aanpakken, samenwerken en durven ondernemen zijn kenmerken 

die bij de no-nonsense cultuur van VDL Almelo horen. Je krijgt alle kansen om jouw 

resultaatgerichte aanpak te tonen door de grote mate van zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid die je krijgt binnen je functie. Benieuwd naar jouw toekomstige 

baan bij VDL ETG Almelo? Kijk op onze website www.werkenbijvdl.nl. Of stuur een 

mail met je motivatie naar: recruitment.almelo@vdletg.com

VDL_ETGAlmelo_advA4_2017-06_DEF.indd   1 20-06-17   09:54
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NOSTALGIE
De grootschalige verbouwing die gaande is in het centrum, 
vraagt het nodige improvisatievermogen van de organisatie. 
En dat is haar wel toevertrouwd. Ze maakt van de nood een 
deugd. Zo is het marktplein niet te gebruiken voor het 
populaire nachtconcert na afloop van het criterium. Jammer, 
was de conclusie van het bestuur, maar het biedt ook de  
kans om van de 35ste  editie een geweldige nostalgische 
aflevering te maken. Een wielerronde naar goede Brabantse 
traditie, compleet met oergezellige dweilorkesten en her  
en der leuke kraampjes.

TWEE CONCERTEN
Muziekliefhebbers die speciaal voor het gratis nachtconcert 
ieder jaar opnieuw naar het centrum komen, hoeven niet te 
wanhopen. Want ook zij komen na afloop van de ongetwijfeld 
spannende race aan hun trekken. Zelfs op (een deel van) het 
marktplein. Op het terras van café Nielz komt Double6 voor 
een liveconcert en op het terras van proeflokaal België aan de 
oevers van de Aa maken The Bottleneck Rockers (zie interview 
elders in dit magazine) hun opwachting. Bezoekers op het altijd 
drukke Amaliaplein worden vermaakt door dj’s. Daarmee is er 
voor iedereen die blijft nog wat wils.

PROGRAMMA 
PROFRONDE 2017
16.30 - 17.15 uur  DECATHLON  

DIKKE BANDEN RACE

17.15 - 17.30 uur HULDIGING WINNAARS

17.45 - 19.00 uur RECLAMEKARAVAAN

19.00 - 19.15 uur SCHOONMAAK PARCOURS

19.15 - 19.45 uur  WEDSTRIJD JEUGDRENNERS 
ZWALUWEN/INRIJDEN 
PROFRENNERS

19.30 - 20.00 uur  PRESENTATIE PROFRENNERS

20.00 uur START PROFRONDE

22.00 uur EINDE WEDSTRIJD

22.15 uur HULDIGING PROFS

Vanaf 22.30 uur  MUZIEK IN DE STAD,  
DJ’S EN BANDS

PARCOURS

PROFRONDE NIEUWSFLITSEN

De afgelopen jaren was het iedere keer spannend:  
kan de Profronde Almelo op het vertrouwde parcours 
worden verreden of moet de organisatie in verband met 
de stadsvernieuwingswerkzaamheden omzien naar een 
alternatief? Vorig jaar was het geen probleem, maar dit 
jaar is een ander verhaal. De bouwers zijn volop bezig  
en het centrum staat vol bouwhekken. Toch starten de 

renners op de vertrouwde plek op het Waagplein en 
rijden ze vervolgens net als voorgaande jaren over het 
Schokland, de Grotestraat tot aan de Boddenstraat om 
vervolgens via Hagengracht op het marktplein te komen. 
Daar is het overigens wel uitkijken geblazen, want de 
renners moeten tussen de bouwhekken door, richting 
start en finish.
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Bornsestraat 345 • 7601 PB Almelo
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MBO, HBO of Universitair niveau gevolgd? Bij VDL ETG Almelo hebben we veel nieuwe 

uitdagingen en zijn daarom op zoek naar nieuwe collega’s. 

Functies
We beschikken over diverse functies op allerlei werkterreinen en niveaus van productie 

tot en met managementfuncties: projectmanagement, werkvoorbereiding, engineering, 

inkoop, verkoop, logistiek, kwaliteit, automatisering, onderhoud en vakmensen in de 

productie (o.a. op het gebied van verspanen, mechatronica, elektro, lassen, plaatwerken, 

operators, montage en assemblage).

Onze cultuur
VDL ETG Almelo is een bedrijf dat met twee voeten op de (bedrijfs)vloer staat. Een 

informele, open sfeer, aanpakken, samenwerken en durven ondernemen zijn kenmerken 

die bij de no-nonsense cultuur van VDL Almelo horen. Je krijgt alle kansen om jouw 

resultaatgerichte aanpak te tonen door de grote mate van zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid die je krijgt binnen je functie. Benieuwd naar jouw toekomstige 

baan bij VDL ETG Almelo? Kijk op onze website www.werkenbijvdl.nl. Of stuur een 

mail met je motivatie naar: recruitment.almelo@vdletg.com

VDL_ETGAlmelo_advA4_2017-06_DEF.indd   1 20-06-17   09:54

VIPTENT 
Ook terug van weggeweest: de viptent op het Waagplein. 
Twee jaar lang kon dat Waagplein niet worden gebruikt voor 
ontvangst en verblijf van Profronde-eregasten, omdat het 
plein één grote bouwput was. Maar de bouwhekken zijn  
weer weg, het plein is verrijkt met prachtige nieuwe woningen 
en winkels en de viptent zal er weer verrijzen. 
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DE PROFRONDE BEDANKT DE VOLGENDE HORECABEDRIJVEN 
VOOR HUN BIJDRAGE AAN ONS EVENEMENT

BARBIERTJE GROTESTRAAT 87 BELGIË SCHUTTENSTRAAT 2

CRAZY FROG AMALIAPLEIN 1 ‘T HOOKHOES GROTESTRAAT 126

IBIZA AMALIAPLEIN 4 LEDEBOER WIERDENSESTRAAT 2

STAM GROTESTRAAT 129

NIELZ MARKTPLEIN 31DE LINDE KOORNMARKT 11

SHAMROCK GROTESTRAAT 135

'T WETSHUYS GROTESTRAAT 80 WILLEM DE 4DE AMALIAPLEIN 1
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STEKKER 
Die stadsvernieuwing zorgt wel voor meer hoofdbrekens. Want 
voorgaande jaren kon de Profronde - net als de markt, de kermis 
en andere evenementen op het centrumplein - voor belangrijke 
nutsvoorzieningen ook op het marktplein terecht. ‘Gewoon een 
kwestie van stekker in het stopcontact’, weet bestuurslid André 
Trip die over belangrijke zaken als stroom, dranghekken en 
toiletten gaat. Het centrumplein is dit jaar echter weinig meer 
dan een kale vlakte met bouwhekken maar zonder hok voor de 
stroom. Om toch belangrijke zaken als licht, geluid en andere 
zaken te kunnen regelen, laat het Profronde bestuur voor een 
keer grote dieselgeneratoren komen.

NIEUW BESTUURSLID
Marlon Hummelink uit Bornerbroek is dit jaar toegetreden  
tot het bestuur van de Profronde Almelo. Ze volgt haar 
dorpsgenoot Riny Holtkamp op, die nu de organisatie  
van het Fashion & Lifestyle Event op zich neemt, en kreeg 
daarmee de verantwoordelijkheid voor de enorme schare 
vrijwilligers. Hummelink ziet toe op de werving van helpers, 
verdeelt de taken en organiseert zelf de medewerkersavond 
die altijd gegeven wordt in de weken na de Profronde. 

Ook dit jaar zijn alle vrijwilligersposities weer bezet,  
van de mensen op de centrale post, de ploeg voor de 
foerage, de parcoursbouwers tot en met de spandoeken-
ploeg. Volgens Hummelink zijn er dit jaar opvallend veel  
jonge vrijwilligers die willen helpen. 

Marlon Hummelink is in het dagelijks leven medewerker  
van de afdeling personeelszaken bij de justitiële informatie- 
dienst en in die functie wel een beetje gewend aan het 
aansturen van mensen. Vorig jaar was ze zelf actief als team- 
leider op de Centrale Post. Ze vond het een geweldige job. 
‘Allemaal enthousiaste mensen, het werk was heel erg leuk.’ 

SPONSORS

PROFRONDE NIEUWSFLITSEN

De stille kracht van de Profronde Almelo zijn haar sponsors. 
Er is een enkele grote geldschieter maar er zijn vooral veel 
sponsors die naar vermogen bijdragen. In geld of natura. 
Dit jaar stond de teller in augustus op 223 sponsors die het 
wielerfeest en alle side-events mogelijk maken en vaak al 
jaren achtereen. Het Profrondebestuur prijst zich gelukkig 
met zo veel steun, maar moet altijd blijven uitkijken naar 
meer ondernemingen die willen helpen.

Mocht u als ondernemer de Profronde Almelo willen 
steunen en bent u nog niet benaderd door een van  
onze bestuursleden? U mag altijd (via de website) 
contact opnemen met de sponsorcommissie.  
We komen graag bij u langs. www.profrondealmelo.nl 
klikken op organisatie. 

LIFESTYLE EVENT 
Wat de Profronde Almelo graag in de viptent had willen houden, 
is de tweede editie van het Fashion & Lifestyle Event. Daar 
kwamen vorig jaar zoveel mensen op af, dat het direct vaststond 
dat het een vervolg zou krijgen. Dat zou dan allemaal dit jaar moet- 
en gebeuren. Probleem was de locatie noch het enthousiasme. 
Het lag ook niet aan een gebrek aan ideeën, maar wel aan de 
vakantie. Want dit jaar heeft Almelo ‘laat’ vakantie. Veel van de 
ondernemers die graag willen meedoen met het Lifestyle Event 
zijn er woensdag 23 augustus niet - of ze niet tijdig genoeg terug 
voor de voorbereidingen. Het bestuur van de Profronde heeft 
daarom besloten dat het Lifestyle Event terugkeert in 2018.
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THE CUSTOM MADE COLLECTION

Maatpakken vanaf 499,- / maatshirts vanaf 149,-

Grotestraat 101 - almelo - 0546 812750 - www.jojansenherenmode.nl

de waag 1 Almelo • 0546 455 601 • www.thegallerybrandstore.nl • volg ons op facebook.com/thegallerybrandstore

GEK OP 
KOFFIE?
Bezoek
onze
coffeebar
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HET SPORTCENTRUM
VOOR DE

35 PLUSSER!

WWW.OBIFIT.NL

INDOOR &
OUTDOOR

SPORT

PERSONAL TRAINING

TWENTEPOORT WEST 39
7609 RD ALMELO

0546 45 88 03

AUGUSTUS & SEPTEMBER

G E E N  I N S C H R I J F G E L D

EN GRATIS PROEFWEEK



PROFRONDE ALMELO 
BIEDT RUIMTE VOOR 
HET GOEDE DOEL
Roteract Almelo, de serviceclub voor jonge professionals tot 35 jaar, gaat met instemming van de 
Profronde Almelo voor, tijdens en na het criterium op 25 augustus geld inzamelen voor een goed doel. 
Dat doen de leden op een heel eigentijdse manier. Ze gaan fastfood verkopen vanuit een foodtruck 
langs het parcours. De opbrengst gaat naar De Gravenruiters, de paardrijvereniging voor mensen met 
een beperking, die dolgraag een fatsoenlijke manage wil bouwen.
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De Profronde Almelo is zelf helemaal afhankelijk van sponsors 
en vrijwilligers en weet als geen ander hoe onontbeerlijk 
financiële en praktische hulp is. Daarom ook stelt ze ieder jaar 
een organisatie in de gelegenheid om het wielercriterium 
te benutten om zichzelf te presenteren, contacten te leggen 
en/of actie te voeren.

Dit jaar krijgt Roteract Almelo alle medewerking voor haar plan om 
een foodtruck te bemannen en daarin een snelle hap te bereiden 
voor bezoekers van de Profronde, de Decathlon Dikke Banden Race 
en de reclamekaravaan. De truck zelf mag de serviceclub een dagje 
voor niets gebruiken en met de verkoop van bijvoorbeeld hamburgers 
of hotdogs hopen Remon Jansen en de andere leden een flinke 
omzet te behalen. Dat geld komt dan bovenop de verdiensten van 
de paasstollenverkoop eerder dit jaar en de kerstactie die Roteract 
Almelo in december nog wil uitvoeren voor De Gravenruiters. 

Zegsman Jansen van Roteract Almelo is blij met de medewerking 
van de Profronde Almelo. ‘We kiezen altijd een jaardoel. Vorig jaar 
waren dat activiteiten voor kinderen van het asielzoekerscentrum. 

We hebben geld gedoneerd, maar ook een dag pannenkoeken 
met ze gebakken en gevoetbald. Het gaat niet alleen om geld 
verdienen, maar ook om de ervaringen die we er zelf mee opdoen. 
Dit jaar hebben we gekozen voor De Gravenruiters. We hopen in 
ieder geval €1000,00 te kunnen bijdragen, maar liever meer.’ 

De Gravenruiters was blij verrast met het initiatief van de 
Roteract Almelo. Ze spant zich al heel erg lang in om de oude 
aftandse tent aan de Plesmanweg die dient als manege, te 
vervangen voor nieuwbouw. Ze heeft intussen haar plannen 
bijgesteld en kan voor €600.000,00 een belangrijk deel van  
zo’n nieuwe manege realiseren. Voor €800.000,00 kan ze al  
haar plannen laten uitvoeren. Voorzitter Peter van Heteren van 
De Gravenruiters is voor het eerst sinds lange tijd ook weer op-
timistisch over de kans van slagen. Hij zegt een partij gevonden 
te hebben die wil helpen en ook bemoedigende gesprekken te 
hebben gevoerd met een aantal fondsen. Daarnaast spaart de 
stichting zelf stug door. Hoeveel er in kas zit voor de bouw wil 
Van Heteren niet kwijt, maar de bijdrage van Roteract Almelo 
wordt zeer gewaardeerd.



37PROFRONDE ALMELO

0546 - 20 40 00   Stationsstraat 11   7607 GX ALMELO    www.frameoffices.com

Great place to accelerate your business

Great place to accelerate  your business

Welkom bij Frame Offices. Zodra u bij ons binnenloopt, voelt u wat ons idee is achter ’great place to accelerate 

your business’. Een sfeer die ruimte en internationale allure uitademt, een geweldig restaurant, fantastische 

receptionistes, comfortabele werkplekken en vergaderzalen. Dat is de inspirerende kantoorbeleving die 

Frame Offices u te bieden heeft. U kunt bij ons kantoorruimtes en flexplekken huren vanaf 20m2 met alle facili-

teiten om uw talent optimaal te kunnen inzetten en uw onderneming maximaal te ondersteunen. Nieuwsgierig? 

ALMELO    ALPHEN AAN DEN RIJN    ROTTERDAM    HAARLEM    LEIDEN
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BRANDDETECTIE ...

... EN AUTOMATISCH BLUSSEN

B.L.W. VISSER BV 
www.blwvisser.nl
053 4319661
info@blwvisser.nl

BROEIBRANDEN
VOORKOMEN

U heeft uw DROOMHUIS gezien 
en wilt weten wat er FINANCIEEL 

allemaal MOGELIJK is? 

Bent u op zoek naar een passende hypotheek tegen een aantrekkelijk tarief?  
Hoe maakt u de juiste keuze in het grote aanbod van hypotheken?  

Kenkhuis & Gil Financieel Advies adviseert u graag. U kunt bij ons terecht  
voor een onafhankelijk hypotheekadvies afgestemd op uw wensen, met 

een keuze uit alle banken en geldverstrekkers.

• Onafhankelijk hypotheekadvies

• Altijd de laagste hypotheekrente

• Gratis hypotheekgesprek

Kenkhuis & Gil Financieel Advies |  Business Centre Utopia  |  Twentepoort Oost 61-18   Almelo  |  Tel. 0546 - 71 31 73  |  www.kenkhuisgil.nl  |  

KIJK OP WWW.KENKHUISGIL.NL VOOR MEER INFORMATIE, OF  
MAAK NU EEN AFSPRAAK VIA TELEFOONNUMMER (0546) 71 31 73. 
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Voor de 35ste keer wordt vrijdag 25 augustus de Profronde Almelo  
verreden. Een geweldig spektakel, heb ik gehoord. Terwijl ik dit schrijf, 
kan ik bijna niet wachten tot het zover is. Het wordt ongetwijfeld één 
van de hoogtepunten van het Almelose evenementenseizoen, dat zoals 
bekend loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

ONZE STAD BRUIST
COLUMN BURGEMEESTER VAN ALMELO

Dat er in Almelo altijd iets te doen is, daar 
kwam ik al snel achter bij mijn aantreden 
als burgemeester van deze bijzondere 
gemeente. Als je alles wilt meemaken, 
 zou je soms op drie of vier plekken  
tegelijk moeten kunnen zijn. Nu worden  
van een burgemeester specifieke kwali-
teiten gevraagd, maar het is mij tot nu  
toe niet gelukt om gelijktijdig op meerdere 
plekken te zijn. Dat plaatst mij soms voor 
lastige keuzes. Dat hoort bij het leven  
van een burgemeester. 

Waar ik die 25ste augustus ben, staat 
natuurlijk vast: bij de Profronde Almelo.  
Net zoals zo’n 40.000 anderen. Ik neem 
mijn koerspetje af voor de manier waarop 
het de organisatie telkens weer lukt om 
al die mensen een geweldige avond te 
bezorgen. Altijd zonder wanklank, zonder 
incidenten en perfect tot in de puntjes 
geregeld. Ook de renners komen graag 
terug in Almelo, heb ik vernomen, onder 
meer vanwege het parcours en de entourage 
van de Profronde Almelo. 

Ik heb veel respect voor die honderden 
vrijwilligers, van voorzitter tot opbouwers 
en afbrekers, die zich belangeloos inzetten 

om er voor iedereen een prachtig feest van 
te maken. Trots ben ik op al die sponsors, 
van groot tot klein, die elk jaar bereid zijn 
in hun buidel te tasten om de Profronde 
mogelijk te maken. Sponsors die als geen  
ander begrijpen hoe belangrijk dit evene- 
ment is voor onze mooie stad. Almelo 
bruist, en dat komt door al die enthousiaste 
Almeloërs die zich met hart en ziel inzetten.

De renners rijden dit jaar hun rondjes 
tussen de bouwhekken in het Almelose 
centrum. Misschien een raar gezicht maar  
het laat wel zien dat we in Almelo niet stil- 
zitten. Een stad die bruist verdient een 
dynamische en levendige binnenstad.  
Daar werken we hard aan. Zodat al die 
bezoekers van de volgende profrondes  
nog eens terugkomen om te genieten  
van wat Almelo te bieden heeft. 

Ik wens iedereen die is betrokken bij  
de Profronde heel veel plezier, ik wens  
alle deelnemers, vooral die aan de  
Dikke Banden Race, heel veel succes.  
Moge de beste renners winnen.

Arjen Gerritsen, 
burgemeester van Almelo

‘IK NEEM MIJN 
KOERSPETJE AF.
ALTIJD ZONDER 

WANKLANK, 
ZONDER 

INCIDENTEN EN 
PERFECT TOT 

IN DE PUNTJES 
GEREGELD’

Gas Service Team, thuis in warmte!
Tel. 0546 - 81 69 69             WWW.GASSERVICETEAM.NL

n  SERVICE - ONDERHOUD 

n  INSTALLATIE  

n  WARMTEPOMPEN

n  BESPAARINSTALLATEUR

n  CV-KETELS 

n  ZONNEPANELEN 
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WIELERCAFÉ MET 
EX-WIELERPROFS 
EDDY PLANCKAERT 
EN JOOST POSTHUMA

Het heeft er om gespannen: kan de Profronde Almelo weer een mooi Wielercafé 
van de grond tillen? Want voor alle onderdelen van het Profrondeprogramma 
moet ieder jaar opnieuw sponsors worden gevonden - en die waren er eind juni 
nog niet. Twee lokale ondernemingen, Koopman Tweewielers en Mulder-Verweg, 
reikten de helpende hand. Zij maken een spetterende derde editie mogelijk van 
het Wielercafé, woensdag 23 augustus. 

Zodra de toezeggingen van Koopman Tweewielers 
en Mulder-Verweg binnen waren bij het bestuur van 
de Profronde, zijn de gasten voor het Profronde 
Wielercafé 2017 vastgelegd. Dit keer komen de 
Belgische oud-renner, tv-persoonlijkheid en wieler-
commentator Eddy Planckaert en ex-wielerprof 

Joost Posthuma (profrenner in de periode 2004 - 
2012). Sportjournalist Eddy van der Ley presenteert 
het programma.

Het Wielercafé is in 2015 door de Profronde Almelo 
geïntroduceerd. Het paste helemaal in het streven 
van het bestuur om het criterium op te waarderen 
tot een meerdaags feest voor iedereen. De eerste 
editie was in ‘t Hookhoes. Het succes was evident: 
het publiek hing er met de benen uit. Vorig jaar 
verkaste het wielercafé met haar gasten naar het 
vippaviljoen (pand Scheer en Foppen), maar dit 
jaar keert het side-event terug naar het bier- en 
wijklokaal ‘t Hookhoes aan het Amaliaplein.
 
‘Want voor zo’n wielercafé is het belangrijk dat 
het lekker druk is en dat je er als publiek bovenop 
zit’, aldus bestuurslid Ritse Gierveld. ‘Het zou 
in de viptent kunnen, maar daar kunnen zo 

Het Profronde 

Wielercafé Bla, bla 

bier en bitterballen 

met ex-profrenners 

Eddy Planckaert 

en Joost Postuma 

en presentator 

sportjournalist 

Eddy van der Ley 

is woensdag 

23 augustus in 

bier- en wijnlokaal 

’t Hookhoes. 

Aanvang 19.30 uur. 

Kaarten kosten 

€10,00 en zijn te 

koop via de website 

profrondealmelo.nl 

of op de avond van 

het Wielercafé in 

’t Hookhoes.
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verschrikkelijk veel mensen in, dat het niet echt de goede sfeer 
krijgt. De eerste aflevering bij ’t Hookhoes was geweldig, dus 
daar gaan we weer naar toe.’

Belangrijke zeges
De hoofdgast dit jaar staat garant voor een leuke, humoristische 
avond. Planckaert is namelijk meer dan een succesvolle oud-
wielrenner met belangrijke zeges als Omloop Het Volk, de 

Brabantse Pijl, de Ronde van Vlaanderen en (vooral) Parijs-
Roubaix op zijn naam en etappeoverwinningen in alle drie grote 
rondes (Tour de France, Vuelta en Giro).  Na zijn wielercarrière 
werd hij zakenman in Litouwen en Polen, maar dat eindigde 
in een faillissement. 

Terug in België ontpopte hij zich als televisiester in de realitysoap 
de Planckaerts, waarin hij en zijn gezin werden gevolgd in hun 
huisje in de Ardennen. In 2007 keerde hij terug in de wielrennerij 

en werd ploegleider. Sinds 2013 is Planckaert tijdens de Tour de 
France vaste gast in het Nederlandse tv programma Tour du Jour. 
Sportief deed hij ook nog van zich spreken in 2015. Als vijftiger liet 
hij het werelduurrecord op een houten fiets noteren. Planckaert 
fietste 11 kilometer, 932 meter en 94 centimeter. Jammer genoeg 
voor Planckaert is het record niet erkend door de UCI.

Posthuma sloot in 2012 zijn carrière als profrenner af, 31 jaar 
oud. Tien jaar was hij wielerprof, specialist tijdrijden. Acht 
jaar daarvan reed hij in het oranje van Rabobank. De laatste 
twee jaar in buitenlandse dienst bij Leopard-Trek en opvolger 
RadioShack-Nissan Trek. 

In zijn jeugd deed Posthuma aan atletiek. Op zijn zestiende 
ging hij mountainbiken, naar het voorbeeld van Bart Brentjens. 
Daarnaast begon hij op de weg te trainen en wedstrijden te 
rijden. Hij viel op tijdens de districtskampioenschappen. Löwik-
Tegeltoko-ploegleider Han Vaanhold benaderde hem voor zijn 
ploeg. In één jaar wist Posthuma zich verder te ontwikkelen en 
kwam zo terecht bij de beloftenploeg van Rabobank. Zijn eerste 
profoverwinning behaalde hij 12 maart 2005 toen hij de zesde 
etappe in de allereerste Pro Tour-wedstrijd, Parijs-Nice, won.

Enkele jaren na zijn laatste koers maakte hij in 2016, op 35-jarige 
leeftijd, zijn marathondebuut in Enschede. Posthuma volgt in 2018 
Rik Reinerink op als koersdirecteur bij de wielerklassieker Ronde 
van Overijssel. 

De hoofdgast dit jaar staat garant 
voor een leuke, humoristische 
avond.

Eddy van der Ley is presentator, 
schrijver, journalist en communicatie-
expert.

Posthuma sloot in 2012 zijn carrière 
als profrenner af, 31 jaar oud.

EDDY PLANCKAERT

EDDY VAN DER LEY

JOOST POSTHUMA

MEET & GREET
Voor echte wielerliefhebbers is het mogelijk om 
voorafgaand aan het Wielercafé aan te schuiven 

bij Eddy, Eddy en Joost. Dit speciale 
arrangement inclusief diner en drankjes kost 75 
euro per persoon. Aanmelden hiervoor kan bij 

secretariaat@profronde.nl

23 AUGUSTUS 2017  
19.30 UUR - HOOKHOES

TWEEWIELERSPECIALIST

______________________________________



www.UenURENCO.com

HOE SCHOON 
IS JULLIE 
ENERGIE?

MEREL (23), HAAKSBERGEN
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VIPTENT
De gasten van de Profronde Almelo werden vorig jaar voor de 
tweede – maar ook laatste keer – ontvangen in het voormalige pand 
van Scheer & Foppen dat voor de gelegenheid was omgetoverd tot 
vippaviljoen. De ruimte was een verbeterde versie van 2015. Wel in 
de gewaarde oud-Hollandse salonsfeer, maar met een fantastisch 
groot buitenterras waar iedereen de wedstrijd kon volgen.

De tropische temperaturen hadden hoegenaamd geen invloed op 
de Ronde èn het feest in en buiten het vippaviljoen. Naar schatting 
zo’n 1350 sponsors van de Profronde en hun genodigden, maakten 
er hun opwachting. Ze werden onthaald op lekkere drankjes en ver-
snaperingen en vonden verkoeling op het royale terras, waar in de 
loop van de avond een zacht briesje opstak.

Het bestuur van de Profronde Almelo was ontzettend blij met het 
vippaviljoen, zolang ze geen gebruik kon maken van het Waagplein. 
Dit jaar evenwel, beschikt de Profronde weer over een prachtige, 
kloeke viptent op haar vertrouwde locatie. Op het langere en smallere
Waagplein is plek voor nog meer terras in de open lucht en ruim 
voldoende uitstekende zichtplekken. De viptent is geopend voor 
gasten vanaf 17.00 uur en sluit rond middernacht.

S T U D I O M A D . N L

SAMEN
VOORUIT

BOLK.NL
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NU OOK IN 
ALMELO

Wij creëren kansen 
door ideeën de
ruimte te geven.

0546 - 74 00 00
info@boersenlem.nl

Stationsstraat 11 
7607 GX Almelo 
(Javatoren) 

WWW.BOERSENLEM.NL
BEKIJK ONS ACTUELE AANBOD OP
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NU OOK IN 
ALMELO

Wij creëren kansen 
door ideeën de
ruimte te geven.

0546 - 74 00 00
info@boersenlem.nl

Stationsstraat 11 
7607 GX Almelo 
(Javatoren) 

WWW.BOERSENLEM.NL
BEKIJK ONS ACTUELE AANBOD OP

How to advance ?

Lelyweg 1, Postbus 13 - 7600 AA Almelo
0546-534444  - info@panalytical.com 

Met de systemen van PANalytical voeren onze 
klanten zeer nauwkeurige  analyses uit  van alle 
denkbare materialen. In vrijwel elke industrie 
wordt gebruik gemaakt van onze software en 
systemen, gebaseerd op röntgen, nabij-infrarood 
en gepulste snelle thermische neutronenactivatie. 
De analyseresultaten geven informatie over de 
materialen en worden gebruikt in wetenschappelijk 
onderzoek en in industriële proces- en 
kwaliteitscontrole.

PANalytical telt wereldwijd meer dan 1100 
medewerkers. In de hoofdvestiging in Almelo 
werken ruim 400 hooggekwalificeerde mensen van 
allerlei nationaliteiten.

Meer weten over PANalytical? 
‘get insight’ op www.panalytical.com

PN10186.indd   1 19/06/15   13:34

Vriezenveenseweg 122

7602 AK Almelo

Postbus 599, 7600 AN Almelo

Tel. (0546) 82 22 21

www.aa-stad.nl

E-mail: info@aa-stad.nl



De ene koers is de andere niet. Maar de Profronde 2016 was een puike 
aflevering. Met een vroege breuk in het rennersveld, een felle strijd 
om het sprintklassement en zeker vijf renners die kans maakten op de 
eindoverwinning. De winst was er aan het eind van de avond voor de 
man in topvorm: Dylan Groenewegen.

PROFRONDE 2016
FELLE STRIJD

DE WINST WAS ER AAN 
HET EIND VAN DE AVOND 

VOOR DE MAN IN TOPVORM: 
DYLAN GROENEWEGEN

46



47PROFRONDE ALMELO

De omstandigheden van de Profronde 2016 waren uitstekend 
voor de renners die over het algemeen de voorkeur geven aan 
lekker warm weer. En warm was het. Het kwik kwam die dag ruim 
boven de 30 graden, al zakte de temperatuur aan het begin van 
de avond wel een beetje en werd het echt aangenaam. 

Het rennersveld met daarin de regionale favoriet Maurits 
Lammertink, de broers Danny en Boy van Poppel, Stef Clement, 
Roy Curvers en regerend Nederlands Kampioen Dylan 
Groenewegen werd klokslag acht uur weggeschoten. Clement 
maakte er vanaf de allereerste seconden een echte wedstrijd 
van. Vol in de aanval. Het zorgde al na een halve ronde voor 
een gapend gat van 35 seconden tussen de kopploeg en het 
achtervolgende peloton.

Na veertien rondes ging een onverwachte buiten-staander op 
kop: Melvin van Zijl. Met nog maar vier rondjes te gaan had 
hij Curvers, Clement, Groenewegen en de Van Poppels in zijn 
wiel. De rest van de achtervolgers was op grote achterstand 
(meer dan 1 minuut) gereden. Op dat moment demarreerde 
Groenewegen met Lammertink en Clement. Groenewegen 
bleek genoeg ‘ausdauer’ te hebben om zijn concurrenten voor 
te blijven en nam met een glimlach van oor tot oor de bokaal 
en de zoenen van de Rondemiss in ontvangst. De Urenco 
bokaal voor het sprintersklassement was voor Danny van Poppel.



 

Kirsten Wild, geboren en getogen in Almelo, is de beste vrouwelijke 
wielrenner die Almelo heeft voortgebracht. Dit jaar deed ze het fantastisch 
tijdens het wereldkampioenschap in Hongkong. Ze pakte zilver en brons. 
In haar prijzenkast liggen nu acht WK-medailles. Kirsten heeft een warm 
plekje in haar hart voor Almelo en de Profronde. Voor het magazine 
geeft ze een inkijkje in haar leven.

HELEMAAL 
HET EINDE
COLUMN KIRSTEN WILD

De Profronde in Almelo roept veel 
herinneringen op. Als klein meisje ging ik 
naar de Profronde toe, samen met mijn 
ouders. Dan stond ik langs de kant als de 
reclamekaravaan voorbij trok. Fantastisch 
vond ik dat. Helemaal het einde. Van wiel-
rennen had ik geen verstand; ik was alleen 
geïnteresseerd in de prullaria en snoepjes 
die werden uitgedeeld. Toen ik ouder werd, 
veranderde dat. Dan gingen mijn vrienden 
de stad in om bier te drinken, terwijl ik het 
liefst de wedstrijd wilde zien.

Ik sta al lang niet meer achter de hekken in 
Almelo, bij karavaan noch bar. Ik doe zelf 
mee aan belangrijke wielerwedstrijden. 
Van mijn hobby heb ik mijn beroep kunnen 
maken; een droom is uitgekomen. 

Maar het succes komt niet vanzelf. Daar 
moet ik veel voor doen, of laten, zo je wilt. 
Ik houd mij strak aan mijn trainingsschema’s, 
ik let op wat ik eet, ik ga op tijd naar bed. 
Het is zelfs zo dat ik fietsen in de regen 
vermijd, om te voorkomen dat ik ziek word. 
Ik ben geneigd weg te lopen als er in de 
trein iemand mijn kant ophoest, uit angst dat 
zo’n verkoudheidsvirus mij zal vellen. Als ik 
met een vriendin ga lunchen, ga ik het liefst 
ergens naartoe waar de broodjes niet zijn 
besmeerd met mayonaise. Dat is mij te vet.

Elke dag ben ik met mijn sport bezig - 
zelfs op vakantie. Mijn vriend en ik waren 
in mei twee weken in Spanje, even tussen 
de wedstrijden door de batterij opladen. 
Dat doe ik, in tegenstelling tot andere 
wielrenners, niet in oktober, maar in het 

voorjaar, omdat ik op de baan èn de weg 
rijd en mijn seizoen daardoor langer is. 
Na één week op het strand liggen, stap ik 
alweer op de fiets. Over wat voor mij dan 
een vakantie is, zegt mijn vriend: ‘Ik mag 
mee op trainingskamp.’ Met de kerstdagen, 
als wij bij mijn familie worden verwacht, 
fiets ik van Zwolle - waar ik woon - naar 
Almelo, met een omweg, zodat ik mijn 
trainingstijd haal. Dan vragen ze aan mijn 
vriend, die er met de auto naartoe rijdt: 
‘Komt Kirsten niet? Ja hoor, die komt zo…’

Ik heb het er allemaal graag voor over. 
Als je op zo’n erepodium staat, met een 
medaille om, dan is dat echt geweldig. 
Zoals in mei op het WK baanwielrennen 
in Hongkong. Hoewel ik had gehoopt op 

goud, was ik uiteindelijk heel blij met zilver 
(omnium) en brons (puntenkoers). Drie WK’s 
op rij een zilveren medaille is ook een hele 
prestatie. Tja, tegelijkertijd realiseer ik mij 
dat in de sport maar één kleur telt: goud. 

Ik ga zeker nog even door met fietsen, 
dus wie weet… Ik heb nog heel wat 
aardige wedstrijden voor de boeg, het 
EK baanwielrennen in oktober in Berlijn, 
bijvoorbeeld, en het WK baanwielrennen 
in Apeldoorn in 2018, in eigen land nog 
wel. Hoe gaaf zou het zijn om daar te 
winnen - en dan voor de tweede keer in 
mijn leven een jaar lang te fietsen in de 
regenboogtrui? Net zo gaaf als vroeger 
langs de kant staan bij de reclamekaravaan. 
Helemaal het einde.

Kirsten Wild

‘VAN MIJN 
HOBBY HEB IK 
MIJN BEROEP 

KUNNEN MAKEN; 
EEN DROOM IS 
UITGEKOMEN’
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Zorg & Inkomen

 Fleringen - Hardenberg - Heeten - Hengelo - Raalte 
 Zwolle - Apeldoorn - Almelo - Enschede - Rheine(D) 
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De ondernemende mens centraal

Alfa Accountants en Adviseurs is niet alleen maar het 
accountantskantoor met een warm hart voor de Ride 
for the Roses. We zijn ook het kantoor dat het onder-
nemers zoals u mogelijk maakt te doen waar u goed in 
bent: ondernemen. Specialisten met een uiteenlopende 
achtergrond staan bij Alfa voor u klaar om u te 

van salaris en personeel. En met de praktische 

beter doordachte adviezen. Want er is altijd een 

komen. Neem contact op met Hendrik Bouwmeester 

Er is een accountantskantoor 
dat altijd een 

kortere weg weet

Alfa 
ondersteunt

Volg ons:
AlfaAccountants

Rijssensestraat 6, 7642 CX Wierden, tel.: 0546-573332 
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WIELERSEIZOEN KAN 
AL NIET MEER STUK 
WIELERSEIZOEN 2017

DOOR ENNO DE BOER
Eigenlijk kan het wielerseizoen 2017 al niet meer stuk voor Nederland. Want 
het lukte Tom Dumoulin om als derde landgenoot in de historie een grote ronde 
te winnen. De renner van Team Sunweb behoort nu tot de grote drie: Jan, Joop 
en Tom. Op het moment dat dit artikel wordt geschreven, is de Tour de France 
twee dagen onderweg. Behalve de Giro-zege van Dumoulin was er het lopende 
wielerseizoen al veel meer te beleven. 

Lees verder op pagina 54
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DE VOORJAARSKLASSIEKERS 
Ik wil met de voorjaarsklassiekers in eigen huis beginnen.  
De 65ste Ronde van Overijssel was een waar slagveld. Door 
de deelname van sterke teams als Sport Vlaanderen - Baloise 
en Roompot - Nederlandse Loterij ging het spel al heel vroeg 
op de wagen. Slechts 71 renners bereikten de finish. Nicolaï 
Brøchner [Riwal Platform Cycling Team] uit Denemarken won. 
Geen kleine jongen bleek later, want tijdens het kampioen-
schap van Denemarken werd hij tweede. 

In de wedstrijden op het hoogste niveau was Milaan-San Remo 
een prooi voor Michal Kwiatkowski. Hij won een zinderende 
sprint-a-trois met Peter Sagan en Julian Alaphilippe. Ook een 
sterk staaltje in de Ronde van Vlaanderen. Philippe Gilbert 
won na een solo van 55 kilometer ‘Vlaanderens mooiste’. 
Niki Terpstra en Dylan van Baarle kwamen uit op de plekken 
3 en 4 achter Olympisch kampioen Greg van Avermaet. 

Diezelfde Greg van Avermaet won een week later Parijs-
Roubaix. En ook hier weer een ereplaats voor een land-
genoot. Achter nummer twee Zdenek Stybar werd Sebastian 
Langeveld derde. In de enige Nederlandse klassieker op het 
hoogste niveau streden de winnaar van Milaan-San Remo 
[Kwiatkowski] en de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 
[Gilbert] in een onderling duel om de zege. De laatste won en 
pakte zo alweer zijn vierde zege in het Limburgse heuvelland. 
Voor Alejandro Valverde was er zijn vierde zege in Luik-
Bastenaken-Luik. Hij won dit jaar door Daniel Martin in 
een onderling duel te verslaan.

DE ETAPPEKOERSEN 
Over de Giro d´Italia kunnen we dit hele magazine wel 
volschrijven, maar we houden het kort. Een historische  
Nederlandse zege zoals eerder gememoreerd. Heel  
Nederland kleurde bijkans roze en de ‘grote-boodschap- 
grappen’ waren niet van de lucht. Zelfs naar de huldiging  
van Dumoulin in Maastricht keken meer dan 800.000  
mensen. Genieten geblazen dus!

Het Critérium du Dauphiné was dit jaar voor Jakob Fuglsang 
die Richie Porte voorbleef. En in de Ronde van Zwitserland 
ging de eindzege naar Simon Spilak voor Damiano Caruso 
en onze landgenoot Steven Kruijswijk.

Een vooruitblik op de Tour de France [bij het schrijven van dit 
artikel is de Tour twee dagen onderweg] en de rest van het 
wielerjaar, blijft gevaarlijk. Gisteren zou ik nog geschreven 
hebben dat Valverde misschien wel een gevaarlijke outsider 
voor de eindzege in de Tour de France zou kunnen zijn. 
Nu, na een keiharde schuiver in de regen, twee botbreuken 
en een operatie, moeten we zelfs vrezen dat het wel eens  
gedaan zou kunnen zijn met de carrière van ‘De Onverslagene’. 
Voorspellen blijft dus erg lastig. En juist dat maakt de  
wielersport zo aantrekkelijk
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Ook in de hoogste versnelling?
Bel voor een vrijblijvend gesprek 0546 - 45 85 45

Wierdensestraat 43, Almelo, Tel. 0546-45 85 45 
Tevens vestigingen in Apeldoorn, Deventer, 

Doetinchem, Enschede, Hengelo, 
Vroomshoop, Zutphen en Zwolle.

www.tenhag.nl 

Al 50 jaar gaan wij een tandje
hoger voor een sneller en
beter resultaat...

Grotestraat 99
Almelo

Twentepoort Oost 16
Almelo

Weerden Poelmanweg 1A
Almelo

Galvanistraat 13-17
Rijssen

Granaatstraat 51
Hengelo

Virulyweg 21
Almelo

VERHUURD VERHUURD VERHUURD

VERKOCHT VERKOCHT VERHUURD

Kijk op 
www.tenhag.nl

voor het volledige
actuele aanbod

TE KOOP & TE HUUR
GEVRAAGD:
COURANT ZAKELIJK
VASTGOED!



EREGALERIJ
VAN PROFRONDE WINNAARS

2007
2008
2009
2010
2011
2012 
2013
2014
2015
2016

Thomas Dekker
Gert Steegmans
Marc Cavendish
Samuel Sanchez Gonzalez
Rob Ruijgh
Maarten Tjallingii 
Danny van Poppel
Tom Veelers
Lars Boom
Dylan Groenewegen

fotografie Sportfoto.nl

1983
1984
1985
1986
1987
1988 
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Gerard Veldscholten
Sean Kelly
Hennie Kuiper
Jos Lammertink
Marc Sergeant
Willem Arras 
Laurent Fignon
Peter Pieters
Gerard Veldscholten
Vjacheslav Ekimov
Gerrit de Vries
Erwin Nijboer

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Max van Heeswijk
Erik Dekker
Tom Steels
Robbie McEwen
Maarten den Bakker
Servais Knaven
Ludo Dierckxsens
Johan Museeuw
Rik Reinerink
Paolo Bettini
Bram Tankink
Joost Posthuma

DYLAN 
GROENEWEGEN 
2016
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Marlon Hummelink

Peter FrankeSebastiaan Masselink

Profronde bestuur 
wordt gekleed door

Fotografie door

Guido EggermontAndre TripReinier Broekhoven Riny Holtkamp

Barry SeelenKevin Kel Geraldine DijkRitse Gierveld

PROFRONDE BESTUUR 2017
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3. THEATERHOTEL SCHOUWBURGPLEIN 1

5. WILHELMUS GROTESTRAAT 107

2. ‘T WETSHUYS GROTESTRAAT 80

4.  GRAND CAFÉ LEDEBOER 
WIERDENSESTRAAT 2

1

SMAKELIJK 
ETEN!
RESTAURANTS SERVEREN 
PROFRONDEMENU

Behalve de vertrouwde horecazaken Hudsons,  
Ibiza, Willem IV en Wilhelmus, Hookhoes, Kreta, 
The Shamrock, het Theaterhotel en ’t Wetshuys 
kunt u dit keer ook terecht bij nieuwkomer grand 
café Ledeboer voor een heerlijk Profrondemenu. 

Ledeboer bevindt zich in het voormalig bankiers- 
huis van Ledeboer aan de Wierdenstraat - een rijks- 
monument dat is omgetoverd tot een monumentale 
horecagelegenheid. ‘We zitten vlakbij het Waagplein,  
vlakbij de start en finish. Het spreekt voor zich dat 
we meedoen. Wij plaatsen tijdens de Profronde ook 
een bar buiten, als bijdrage aan de gezelligheid’, 
zegt Bart Loskamp, een van de bedrijfsleiders. 

Het culinaire ‘voorprogramma’, een paar jaar 
geleden voor het eerst, lijkt hiermee te zijn 
uitgegroeid tot een ware traditie. De Almelose 
horeca was altijd al gewend het beste beentje 
voor te zetten tijdens de Profronde, maar doet 
dat sinds enkele jaren ook in de zeven dagen 
voorafgaand met bijzondere menu’s. 

De Profrondemenu’s prijken één week lang op de 
kaart. Wat de ondernemers serveren, blijft tot het 
laatst toe een verrassing. Wat het ook zal zijn, er 
is vast iets bij dat u lekker vindt. In een Griekse of 
Amerikaanse sfeer, in een gezellige taveerne of in 
een meer eigentijdse, trendy setting. Smakelijk eten!

In de week voorafgaand aan de 
Profronde valt er in tal van Almelose 
etablissementen culinair te genieten 
in Profrondesfeer. Zij serveren dan 
in hun sfeervolle restaurants en op 
hun gezellige terrassen speciale 
Profrondemenu’s tegen een speciale 
Profrondeprijs. 

1. KRETA KLARA ZETKINSTRAAT 2
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8. THE SHAMROCK GROTESTRAAT 135

6. HUDSONS GROTESTRAAT 16

10. IBIZA AMALIAPLEIN 4

9. HOOKHOES GROTESTRAAT 126
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7. WILLEM DE 4DE AMALIAPLEIN 1

A  Nielz  
gitaarduo Double6 

B  Koornmarkt  
muziek met top DJ's

C  Belgie  
The Bottleneckrockers

D  Amaliaplein 
muziek met top DJ's

 ENTERTAINMENT 
TIJDENS PROFRONDE

Tevens zullen er diverse dweilorkesten 
langs het parcours trekken

D



Kom kennismaken met  
de gratis weekpas!

Avontuurlijk sporten op ons
Outdoor sportterrein!

Twentepoort West 39 • Almelo • vlak naast de A35 www.obifit.nl

Kom kennismaken met  
de gratis weekpas!

Avontuurlijk sporten op ons
Outdoor sportterrein!

Twentepoort West 39 • Almelo • vlak naast de A35 www.obifit.nl
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Kijk eens naar beneden. 

Grote kans dat je een T-shirt draagt. Gek is dat niet. 
Het T-shirt is het meest populaire kledingstuk ter wereld. 

Tijd om eens iets te dragen wat van jezelf is.

Ontwerp een T-shirt met je eigen Quote, voor jezelf of geef hem gewoon cadeau

www.pieceofshirt.nl   |   Almelo, Smirnoffweg 7

 Design your own shrt                 

PIECE OF
SHIRT

NIEUW:
bedrukking ook in bling-bling

Kom kennismaken met  
de gratis weekpas!

Avontuurlijk sporten op ons
Outdoor sportterrein!

Twentepoort West 39 • Almelo • vlak naast de A35 www.obifit.nl
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Rumerslanden
 Schelfhorst

Aalderinkshoek
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ROUTE RECLAMEKARAVAAN

KIJK VOOR DE  
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Het is gevaarlijk om er over te beginnen, maar toch doe ik het. De eeuwige 
strijd in wielerland tussen commercie en traditie. Want de wielersport 
kan niet zonder beide grootheden. Juist doordat veel wedstrijden een 
lange traditie kennen is de sport van het stalen ros zo immens populair. 
De heroïsche verhalen van vroeger maken dat ieder jaar opnieuw wordt 
uitgekeken naar weer een nieuwe editie van de diverse wedstrijden. 

EEUWIGE STRIJD
COLUMN ENNO DE BOER

Zo zal menigeen nog met genoegen 
terugkijken op de Solexrace door onder 
andere de Gravenallee voorafgaand aan  
de Profronde van Almelo in de jaren 80.  
Of wat te denken van die kletsnatte editie  
toen de renners zelfs op het rechte stuk in 
de Grotestraat spontaan onderuit schoven. 
Ik wil maar zeggen; memorabele momenten 
maken de wielersport groot en daar horen 
tradities nu eenmaal bij. Ook de traditie van  
de wielertrui gaat al ver terug. Of een trui 
nu geel, roze, rood-wit-blauw of alle kleuren 
van de regenboog is, menig volger weet 
ze feilloos te herkennen en kent tevens de 
betekenis ervan.

En dan is er nog die andere grootheid binnen 
het cyclisme: de commercie. Geen sport is 
nauwer met commerciële partijen verbonden 
dan het wielrennen. Zonder sponsors geen 
wedstrijden. Zonder sponsors ook geen 
teams. Sponsors zijn in de wielersport dus 
min of meer heilig. Zo zal in geen enkele 
andere sport een atleet zijn of haar shirt 
netjes rechttrekken vlak voor het behalen 

van een belangrijke zege. Met het jarenlange 
huwelijk tussen wielersport en commercie is 
ook helemaal niets mis. Al zijn er, net als in 
elk goed huwelijk, wel eens strubbelingen. 
Meestal worden die echter op een goede 

manier opgelost.
Maar wat nu als tradities onder druk komen 
te staan door de toenemende commercie? 
Is het zo dat wie betaalt, bepaalt? Deze 
discussie laaide onlangs op toen er werd 
afgeweken van het traditionele rood-wit-
blauw en Ramon Sinkeldam een stijlvolle 
eigentijdse versie van de kampioenstrui 
kreeg aangemeten. Een versie waarop 
ook de naam van de sponsor goed te 
lezen was en tevens een versie die veel 
minder afweek van het teamtenue dan 
het traditionele shirt van de Nederlandse 
kampioen. Veel mensen vonden het  
maar niks. Een minderheid vond het  
echter vooral een storm in een glas  
water en had begrip voor de visie van  
de ploeg van Sinkeldam.

Waar het volgens mij echter om gaat is  
dat we met genoegen terugdenken aan  
de prestaties van een sporter en niet  
zozeer aan de tijd of het shirt waarin die 
prestaties werden geleverd. Zo denk ik bij 
1988 vooral aan de beker en de overvolle 
grachten en echt niet meer aan die, op zijn 
zachts gezegd, opmerkelijke shirts. Nou 
ja… een klein beetje dan.   

Enno de Boer

‘SPONSORS 
ZIJN IN DE 

WIELERSPORT 
DUS MIN OF 

MEER HEILIG’
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Duurzaam & Energiebesparing
De aandacht voor duurzame, 

energiezuinige installaties  speelt een steeds 

grotere rol in de installatietechniek. 

Wij kunnen een advies op maat geven. 

Denk hierbij aan PV-panelen, zonnepanelen, 

HRE-cv ketels en warmtepompen (boilers).

Koeling (duurzaam)
Een warmtepomp met een geïntegreerde 

koeling kan ook koelvermogen genereren en 

daardoor bij een hoge buitentemperatuur voor 

een aangename binnentemperatuur zorgen. 

Wij voorzien u graag van informatie op het 

gebied van klimaatbeheersing.

Beveiliging
Helaas is het nemen van beveiligings-

maatregelen tegenwoordig bittere noodzaak. 

Wij helpen u graag weer een veilig gevoel 

te krijgen, met oplossingen op maat op het 

gebied van brand- en inbraakbeveiliging. 

Daktechniek
Om het bovenstaande te kunnen garanderen 

heeft u natuurlijk wel een kwalitatief goed dak 

boven uw hoofd nodig. En daarvoor kunt u 

terecht bij onze afdeling daktechniek. 

Wij leveren en monteren:

•Bitumen, EPDM en kunststof 

  dakbedekkingen

•Koper-, lood- en zinkwerken

•Dakgoten & hemelwaterafvoeren

UW TOTAAL-INSTALLATEUR VOOR: 
nieuwbouw, onderhoud, renovatie
en energiebesparing

Verwarming & Ventilatie
Een goede ventilatie is minstens zo belangrijk 

als een goede verwarming. Onze deskundige 

medewerkers staan graag voor u klaar, om u 

voor te lichten over het comfort van verschil-

lende  verwarmings- en ventilatiesystemen. 

Maar ook over de energiebesparing, 

de technische kwaliteit en mogelijkheden.

Badkamers & Sanitair
Löwik Installatietechniek biedt u een uitgebreid 

assortiment aan badkamers en sanitair. Laat 

onze deskundigheid als een warme 

douche over u heenkomen. Dan kunt u 

zorgeloos genieten van de luxe van een 

comfortabele badkamer.

Elektrotechniek
Een uitgekiend elektraplan, waarbij lichtpunten 

en wandcontactdozen op de juiste plek 

zitten en de nieuwste snufjes op elektragebied, 

verhogen uw wooncomfort.

Voor een gedegen advies en een veilige, 

zuinige elektra installatie, bent u bij ons aan 

het juiste adres. Ook kunnen we uw bestaande 

installatie keuren en zo nodig aanpassen.

Service & Onderhoud
Voor alle technische installaties bieden wij een 

op uw wensen afgestemd 

onderhoudsabonnement.

Onze activiteiten omvatten o.a.:

•Keuringen & veiligheidsinspecties

•Preventief- en correctief onderhoud

•Service- en onderhoudscontracten

•24-uurs storingsdienst

•Besturing en beheer op afstand van uw  

  installaties

Löwik Installatietechniek  - Bleskolksingel 5 - 7602 PE Almelo
T. 0546 - 48 88 88 - E. info@lowik.nl - W. www.lowik.nl
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64

C������� �� 
������������

Almelo  T 0546 - 58 10 10   Nijverdal  T 0548 - 62 20 19   I www.vankootenbv.net

electro/beveiliging dakbedekkingloodgieterswerk sanitairverwarming airco/lucht technisch beheer

A� ����� 1920 �� ���� ���� �� ����- �� �����������

v comfort
v veiligheid

v duurzaamheid

De kandidaten:
Beschikken bij voorkeur over ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden.  
Tevens bent u klantvriendelijk en bezit u een grote mate van zelfstandigheid.
 
Wij bieden u:
Een zelfstandige en veelzijdige functie in een dynamische organisatie met een 
prettige werkomgeving. Vanzelfsprekend horen bij deze functies een goed salaris 
en scholingsmogelijkheden.
 
Bent u geïnteresseerd? Schrijf dan uw sollicitatiebrief voorzien van cv naar :
Dak- en Installatietechniek van Kooten BV.
t.a.v. de personeelsfunctionaris, Ambachtstraat 10, 7609 RA  ALMELO

Of via de mail: info@vankootenbv.net

www.vankootenbv.net

Voor onze vestigingen Almelo en Nijverdal
zijn wij op zoek naar:

SERVICEMONTEUR                                                                                    

BEVEILIGINGSMONTEUR

MONTEUR (E/W)

LEERLINGMONTEURS

W E R K E N  I N  D E  R E G I O

De bouwmanagers van Kienhuis

Afspraak is ook 
   echt afspraak

Als onafhankelijk bouwkundig 
ingenieursbureau behoort het 
gehele advies- en coördinatie-
traject omtrent een bouwproces 
tot ons takenpakket.

In het totale bouwproces wilt u 
één aanspreekpunt. Iemand die 
uw zorg uit handen neemt, 
meedenkt èn het voor u regelt: 
De bouwmanager!

Twentepoort Oost 29 - Postbus 622 - 7600 AP  Almelo 
Tel. 0546 455 100 - info@kienhuis-bm.nl - www.kienhuis-bm.nl

Hét adviesbureau voor ruimtelijke ordening in 
Overijssel

BESTEMMINGSPLAN OF 
RUIMTELIJKE ONDERBOUWING NODIG? 

WWW.BJZ.NU

Twentepoort Oost 16a, 7609 RG Almelo
telefoon:	0546 - 45 44 66
Internet: 	www.bjz.nu
email: 	 info@bjz.nu
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In 2016 kwam op initiatief van vijf regionaal, nationaal  

en internationaal opererende ondernemingen uit Almelo 

een nieuw side-event tot stand voor de Profronde Almelo. 

Het Profrondebestuur hoefde voor de verandering niets 

te doen. RGN, Bolk, Rabobank Noord- en West Twente en 

Extend organiseerden en lanceerden zelf een exclusief, 

zakelijk netwerkevenement met de bedoeling het  

ondernemersklimaat in Almelo en wijde omgeving  

èn - tegelijkertijd - de Profronde Almelo te versterken. 

Het format voor het Extend Business-Event bleek  

ijzersterk; de organiserende ondernemingen nodigen  

relaties uit voor het Extend Business-Event. De eerste 

keer was dat nog gelimiteerd tot 80 gasten. Dit jaar 

staan zeker negen ondernemingen (het ‘motorblok’ 

Extend, Bolk, Rabobank, RGN, aangevuld met de  

nieuwkomers Hapré, Opel Kamp Twente Almelo,  

Adwise, Eshuis Accountants en M-TRiX) garant voor  

het tweede Extend Business-Event. Samen goed  

voor zeker honderd gasten.

Nieuwkomer Adwise, een ‘fullservice’ internetbureau  

met vestigingen in Almelo en Utrecht, grijpt het event 

aan om opdrachtgevers ‘eens lekker in de watten te  

leggen’, zoals mede-eigenaar Jeroen ter Laak het zegt. 

‘Wij dachten dat het leuk zou zijn om enkele opdracht-

gevers, waaronder een aantal fietsliefhebbers, eens op 

iets leuks te trakteren. Het event biedt een mooi, com-

pleet en gevarieerd programma. De Profronde brengt 

mij persoonlijk terug in de tijd. Vroeger ben ik er zelf 

vaak geweest. Het was altijd gezellig.’

Ook M-TRiX Installatie Adviseurs uit Hengelo, dat techni-

sche installaties ontwerpt voor bedrijven en instellingen, 

doet voor de eerste keer mee. Het bedrijf is enthousiast. 

‘Het evenement heeft een leuk programma met een 

sportieve inslag. Het biedt ons een mooie gelegenheid 

om andere ondernemers te ontmoeten en relaties te on-

derhouden’, zegt directeur Marco de Pijper. ‘Wij voelen 

ons als bedrijf heel verbonden met Almelo. Zelf woon ik 

in Almelo. Ik ken er veel mensen. Ik was al vaste bezoeker 

van de Profronde.’

Het programma biedt keuzes: de gasten kunnen deel-

nemen aan een wielerclinic van oud-profrenner Maarten 

Nijland op het terrein van wielervereniging de Zwaluwen 

òf een bedrijfsbezoek brengen aan Intersens in Almelo, 

de gerenommeerde Almelose fietsen- en mountainbike-

producent, bouwer van onder meer Sensa-fietsen. De 

Sensa Superlit Disc is onlangs door de RAI uitgeroepen 

Ex tend Bus iness -Event
Van  bedr i j ven  voor  bedr i j ven

Het Extend Business-Event lost dit jaar zijn belofte in van ‘groeibriljant’ van de Profronde 

Almelo, die vrijdag 25 augustus wordt gehouden. De tweede editie van dit evenement 

van en voor bedrijven uit Almelo en ver daarbuiten is groter dan vorig jaar. Er doen meer 

ondernemingen mee en er zijn meer gasten.
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tot ‘Fiets van het Jaar’. De jury schreef de fiets, een 

kruising tussen een stads- en toerfiets, ‘waanzinnige 

rij-eigenschappen’ toe. 

Twentenaar Nijland, in 1992 begonnen met wielrennen, 

slaagde er vorig jaar in Nederlands kampioen veldrijden 

te worden bij de masters 40+. De renner uit Rossum was 

in zijn loopbaan ook al eens nationaal kampioen bij de 

junioren en de beloften.

Profonde-voorzitter Reinier van Broekhoven is blij  

met het succesvolle side-event voor ondernemers. ‘Het 

draagt bij aan een grotere uitstraling van de Profronde 

Almelo. Het trekt bedrijven uit de regio en daarbuiten, 

en dus ook meer mensen buiten Almelo. Zo krijg je een 

verbreding van het draagvlak voor het evenement en 

kun je het verder uitbouwen.’

Later die vrijdagmiddag treffen alle gasten elkaar in  

het schitterend gerenoveerde grand café Ledeboer  

op de hoek van de Wierdensestraat en het Waagplein 

- pal tegenover de viptent. De Extend Business-Event 

gasten krijgen daar een culinaire verwennerij met  

bijpassende wijnen aangeboden. 

Kevin Kel, bestuurslid van de Profronde verantwoordelijk 

voor de veiligheid, of zijn collega Jelle Kamphuis geeft 

bij Ledeboer een korte uiteenzetting over de beveiliging 

van het evenement. Kel, gespecialiseerd in beveiliging en 

veiligheid, is algemeen directeur van de National Safety 

Security Groep in Enschede.

Uiteraard kunnen de ondernemers en hun gasten na 

afloop oversteken naar de viptent, om daar getuige  

te zijn van het grootste wielercriterium in Twente.

Netwerken op top n iveau!  Inspi rat ie ,  n ieuwe 
contacten  en  new-bus inessmogel i j kheden.

Over Extend
Extend is gespecialiseerd in organisatieadvies 

op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Extend maakt MVO People, samen 

met bedrijven en organisaties, integraal onder-

deel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Ze inspi-

reert, geeft inzicht en biedt kansen aan bedrijven 

en instellingen voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen gericht op mensen, vanuit bedrijfs-

matig en financieel-economisch perspectief.  

Extend is een onderdeel van de maatschappelijke  

onderneming SOWECO NV.



Cateraars van het

Amstel Radler VIP Paviljoen
en offi  ciële sponsors van

ALTIJD GEZELLIG
BIJ ‘T HOOKHOES

SAMEN BORRELEN, 
HEERLIJK ETEN EN 
GENIETEN VAN DE 
GEZELLIGHEID
IN ALMELO...
FEEST, BORREL, DINER OF 
VERGADERING?
MEER INFORMATIE OVER ZAALHUUR OF CATERING? 
BEL 0546-825676 OF GA NAAR WWW.HOOKHOES.NL

Avondje uit?Avondje uit?
Iedere dag vanaf
16.00 uur geopend!

DE TIJD TIKT WEG, SLECHTS 60 MINU
TEN LUKT 

HET JULLIE OM TE ONTSNAPPEN? 

Verjaardagscadeau
of relatiegeschenk?

    CAN YOU

ESCAPE IN TIME?

Bestel gemakkelijk online op 
www.kreta-almelo.nl

DE BANKROOF
BELEEF DE GROOTSTE BANKROOF VAN 1944

DE TIJD TIKT WEG, SLECHTS 60 MINU
TEN LUKT 

kraak jij de codes van de hacker?THE HACKER ROOM

BOVENRESERVEER NU!
www.escaperoomalmelo.nl


