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VOORWOORD

HANDEN VOL

REINIER VAN BROEKHOVEN

Het is nu een kwestie van aftellen en dan kan het feest Profronde Almelo weer beginnen. We zijn er
klaar voor. Dat is makkelijk gezegd, maar ik kan u toevertrouwen: het was een hele hijs dit jaar.
Er wordt al gebroken en vernieuwd in de binnenstad, er gebeurde een fataal ongeluk in Haaksbergen
waardoor er opnieuw discussie ontstond rond de veiligheid en het bedrijfsleven dat ons altijd zo loyaal
steunt, heeft het over het algemeen nog niet echt makkelijk. En dan willen we zelf – in weerwil van
dit alles – het publiek wéér onthalen op een verbeterde editie.
Kortom: als bestuur en vrijwilligers hadden we onze handen vol aan de organisatie van de Profronde Almelo. We hebben
simpelweg de problemen stuk voor stuk
getackeld. Gelukkig kunnen we dit jaar
nog over ons vertrouwde parcours rijden.
Dat scheelt. Voor de VIP tent evenwel,
was geen plek meer. Daar vonden we een
mooie, tijdelijke oplossing voor in de
vorm van een VIP paviljoen in het voormalige pand van Scheer en Foppen. Daar
moesten we natuurlijk wel van alles weer
regelen: inrichting, parkeren, catering,
veiligheid. Er komt heel veel bij kijken.
Intussen werden de veiligheidseisen
voor het evenement weer aangescherpt.
Dat is een opgave, maar we werken er uit
overtuiging aan mee. Want de Profronde
Almelo wil tot iedere prijs voorkomen
dat ook maar iemand een schrammetje
oploopt. Dus treffen we onze maatregelen in de scherpe bochten en is er veel
toezicht.
Bij dat alles zagen we toch kansen om
de Profronde Almelo nieuwe impulsen
te geven. Met dank aan onze partner/

sponsor Urenco komt er een Urenco
Kinderplein op de Koornmarkt, waarmee we de jeugd nòg meer kunnen
bieden naast de Rabo Dikke Banden
Race. Dit magazine heeft een compleet
nieuwe opzet gekregen: méér leesplezier,

WE HEBBEN
SIMPELWEG DE
PROBLEMEN
STUK VOOR STUK
GETACKELD
méér informatie en een prachtig nieuw
uiterlijk. Het bestuur heeft veel werk
verzet voor een tentoonstelling over ruim
30 jaar Profronde Almelo in het Huis van
Katoen en nu en ook dat zien we als een
waardevolle toevoeging aan het familieevenement Profronde Almelo. Terwijl ik
dit schrijf, moet het belangrijkste werk,
het samenstellen van een geweldig rennersveld, nog beginnen. Dat is ieder jaar
opnieuw een tour de force, maar het gaat

vast en zeker lukken om de regionale
smaakmakers te contracteren, alsook
grote publiekstrekkers. Tegelijkertijd
kijken ik en mijn medebestuurders en
vrijwilligers ook al weer verder, naar de
Profronde Almelo 2016. Want dit jaar
mag dan veel hebben gevraagd van de
flexibiliteit en het improvisatievermogen van het hele bestuur, de 34e
editie zal zo ongeveer het uiterste van
ons vergen. In de komende maanden
gaat het centrum gaat voor een belangrijk deel op z’n kop. Waar kan ons
Nachtconcert dan plaats vinden? Waar
gaan we dan ons criterium gaan rijden?
Vragen voor u en voor mij, maar ik heb er
alle vertrouwen in dat we een mooie
oplossing uit de hoge hoed gaan toveren.
Voor nu wens ik u allemaal een fantastisch mooie Profronde Almelo editie
2015. Geniet ervan!
Reinier van Broekhoven
Voorzitter Profronde Almelo
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besparen

innoveren

MET ONZE
KENNIS
GROEIT HET
GELD U WEL
OP DE RUG!

groeien

Wij zijn uw
ruggesteun bij
subsidies en
besparingen op
arbeidskosten.
WIJ ZIJN OOK
GRAAG
SUCCESVOL
VOOR U!
BEL ONS !

Wierdensestraat 122 - Almelo | Heraclesstraat 6 - Tilburg
Tel: 0546 45 83 55 | www.considium.nl | info@considium.nl

Plesmanweg 9 - Almelo, 0546 875 700
www.extendmvo.nl

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
levert meerwaarde voor uw bedrijf
Extend is zakelijk dienstverlener op het gebied van MVO People en wil een bijdrage
leveren aan een zo groot mogelijke participatie van de groep mensen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie. Om u te helpen dit doel binnen uw organisatie
te bereiken, zetten wij onze kennis en expertise in. Wij creëren duurzame,
kostenefficiënte oplossingen bij bedrijven, geschikt om de doelgroep aan
het werk te hebben en te houden.

Wij zijn er
voor u!

Deze bedrijven gingen u voor:
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Urenco

Farwick Groenspecialisten

Mulder Schilders

Wij zijn ons bewust van onze verant
woordelijkheid voor mens, milieu en
maatschappij. Duurzaamheid en MVO
staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom
kijken we samen met Extend naar de
bijdrage die wij kunnen leveren aan
arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

Het keurmerk Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO) dat we kregen
uitgereikt, maakt zichtbaar dat Farwick
niet alleen in haar werk mensen met
een kwetsbare arbeidsmarktpositie
ondersteunt, maar hen tevens in de
gehele bedrijfsvoering een plek biedt.

Het beleid om mensen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie actief te
betrekken bij het arbeidsproces werkt
positief voor zowel de instromer als de
vaste medewerker. Vooral als je ziet hoe
zij zich ontwikkelen.

PROFRONDE ALMELO
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MEER DAN 100 KINDEREN
KNALDEN OVER HET PARCOURS
IN DE BINNENSTAD
CHAPEAU: SERIEUS HARD RIJDEN
IN DE RABO DIKKE BANDEN RACE

Het was natuurlijk een gezellige drukte in de Almelose binnenstad op vrijdag 29 augustus van het vorige jaar.
Iedereen praatte en lachte met elkaar. Maar klokslag half vijf verstomde het geroezemoes. Wielrennertjes
stonden met één voet op de trapper, de andere op het wegdek. Een enkeling stond met beide voeten op de
pedalen. Balancerend. Toen schoot spreekstalmeester Harry Middeljans met zijn pistool in de lucht. Het
hele peloton vloog als een pijl uit een boog van het Waagplein, het Schokland op. Weg waren ze voor hun
‘Profronde’, de Rabo Dikke Banden Race 2014.

De wielerwedstrijd op gewone fietsen voor kinderen werd in 2013 als voorprogramma voor de grote
Profronde van Almelo geïntroduceerd. Als publiekstrekker èn – vooral – als stimulans voor kinderen
om te gaan sporten. De eerste editie trok zo’n
zeventig deelnemers en dat was al fors meer dan
het rennersveld van de Profronde zelf. De tweede
Rabo Dikke Bandenrace in 2014 had een nog groter
deelnemersveld van bijna honderd kinderen. Dit jaar
komt er uiteraard weer een wedstrijd voor kinderen
en de organisatie rekent nu op zo’n honderdvijftig
jongens en meisjes.
Maar eerst terug naar 2014. Alle deelnemers
kwamen uit in hun eigen leeftijdscategorie. Kinderen
van 7 en 8, jongens en meisjes van 9 en 10 en tot slot
de groep 11 en 12-jarigen. Het spits werd afgebeten
door de jongste deelnemertjes. Een enorm grote
groep met onder meer Sterre en Joep Baan,
Deaymen Hammink, Sebastiaan Kuipers, Eva en Isabel
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Neesan en Luka en Senna Oude Wesselink. Met
veilige helmpjes op het hoofd knalden ze op hun eigen fietsen over het mooie (ingekorte) parcours van
de Profronde, aangemoedigd door vaders en moeders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en nog veel
meer kijkers. Een enkeling van de deelnemers kreeg
nog een glimp mee van een fan langs de kant, maar
de meeste rennertjes hadden alleen maar oog voor
het wegdek en de meet.
De wedstrijd bij de jongste deelnemers was spannend, maar vooral ontzettend leuk om naar te kijken.
Het hele rennersveld gleed als een soort kleurige
bewegende vlek over het parcours en ging ook zo op
de finish af. Gelukkig kon de ervaren jury van de
Profronde Almelo goed zien, dat Linde Hanstede bij
de meisjes en Quinten Gilde bij de jongens als eerste
de eindstreep passeerden. In de categorie 9 en 10
jarigen tekende zich al vrij snel een overwinning af
voor een ijzersterk rijdende Hein van den Bos. Bij de
meisjes maakte Nathalie Oink het een tikkeltje
spannender. Voor de jongens van 11 en 12 jaar was
Pim Bakker een maat te groot voor alle deelnemers.
Hij wist in de vijf rondjes die hij moest rijden meer
dan een ronde voorsprong op te bouwen en oogstte
daarvoor grote bewondering van alle mensen langs
de kant.

TIPS VAN WERELDKAMPIOEN KIRSTEN!
Doe je mee aan de Rabo Dikke Banden Race? Dan heeft wereld- en
Europees kampioen wielrennen Kirsten Wild nog een paar goede tips!
•	Probeer in de week voor de
wedstrijd uit met welk been je het
beste kunt starten. Ik ben zelf
rechts, maar ik start altijd met mijn
linkerbeen.
•	Oefen op je start. Vraag je vader of
moeder, broer of zus, vriend of
vriendin om ‘Klaar af’ te roepen en
rijd zo hard je kunt weg.
•	Poets de dag voor de race je fiets
blinkend schoon. Ik sta ook altijd
graag met een glimmende fiets
aan de start. Dat maakt het extra
leuk en je komt alvast een beetje in
de stemming.

foto: Sportfoto.nl

De organisatie van de Rabo Dikke Banden Race, was
heel erg blij met de tweede editie. Heleen Mooijhuizen:
‘Het was ontzettend leuk om naar te kijken. Er
stonden veel ouders en andere fans langs de kant,
we hadden prachtig weer en vooral de wedstrijd van
de allerjongste deelnemers was heel erg leuk. Daar
deden ook de meeste kinderen mee en was het echt
spannend. Voor dit jaar hopen we ook dat in de
leeftijdscategorieën 9 en 10 jarigen en 11 en 12 jarigen heel veel aanmeldingen komen. Zo’n groot deelnemersveld is echt fantastisch.’
Het succes smaakt naar meer en de Profronde organiseert dit jaar daarom uiteraard een derde editie. Onder dezelfde voorwaarden. Er wordt ‘reclame’
gemaakt voor de Dikke Banden Race in de schoolvakantie tijdens de zomerwijkweken en Huttenland.
Heleen Mooijhuizen: ‘Alle basisscholen sturen wij
ook nog een promofilmpje om te vertonen op het
digibord, zodat alle kinderen in Almelo weer zin krijgen om mee te doen aan de Dikke Banden Race.’ De
Profronde rekent dit jaar hoe dan ook op wéér meer
deelnemers. ‘We gaan een beetje uit van 150 jongens
en meisjes’, aldus Heleen, ‘en dan rijden we weer in
drie categorieën. Als er heel veel meer aanmeldingen komen, dan komen er rubrieken voor jongens en
meisjes. Dat zou heel mooi zijn.’

•	Eet voor de race een bordje
spaghetti, macaroni of een andere
pasta. Eet vooral geen patat,

hamburger of andere vettigheid,
want daar krijg je last van tijdens
de race.
•	Drink goed. Een uur voor de
wedstrijd kun je het beste af en toe
een slokje nemen en niet een hele
fles in één keer drinken. Want dan
moet je plassen tijdens de
wedstrijd en dat is niet de
bedoeling.
•	Trek lekkere strakke kleren aan
voor de wedstrijd. Dat is goed voor
de aerodynamica en ga je harder
rijden.
•	Rijd lekker hard over het parcours
en geniet er vooral van! Een
wedstrijdje is super leuk!

DE RABO DIKKE BANDEN RACE
BEN JE TUSSEN DE 7 EN 12 JAAR OUD EN
KUN JE GOED FIETSEN? DOE DAN MEE AAN
DE RABO DIKKE BANDEN RACE OP HET
PARCOURS VAN DE PROFRONDE ALMELO!
De winnaars krijgen een
mooie beker en maken in
een open auto een tocht
over het parcours!
Deelname is gratis, je moet zelf een
fiets met dikke banden meenemen
en een helm*
Inschrijven kan tot en met
zondag 23 augustus 2015 op
www.profrondealmelo.nl
*Kinderen die geen helm hebben, kunnen er een
lenen. Ze worden verstrekt bij de aanmelding
op de dag van de Profronde Almelo.

PROFRONDE ALMELO
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How to advance ?
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
Lelyweg 1, Postbus 13 - 7600 AA Almelo
0546-534444 - info@panalytical.com

PN10186.indd 1
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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

BESTEMMINGSPLAN OF
RUIMTELIJKE ONDERBOUWING NODIG?

WWW.BJZ.NU
Adviseurs op gebied van:
*
*
*
*

Financiële zaken
Strategische vraagstukken
Persoonlijke coaching
Mediation activiteiten
Hét adviesbureau voor ruimtelijke ordening in
Overijssel

. 7607 NT . Almelo
Telefoon 0546 - 827844 . Mobiel 06 - 53962819
Reviuslaan 10

Twentepoort Oost 16a, 7609 RG Almelo
telefoon: 0546 - 45 44 66
Internet: www.bjz.nu
email:
info@bjz.nu
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URENCO KINDERPLEIN
OP DE KOORNMARKT
De Profronde Almelo is dit jaar net zo leuk voor kinderen als voor vaders en
moeders, opa’s en oma’s en andere mensen die gek zijn op wielrennen en muziek en die
naar de Profronde en het Nachtconcert gaan. Want op 28 augustus is er behalve de
wielerwedstrijd Rabo Dikke Banden Race voor kinderen, ook een heel Urenco Kinderplein
op de Koornmarkt.
Op dat Kinderplein begint om 16.00 uur de Kid
Hitz Show. DJ Ricardo draait er toffe kinderhits,
haalt kattenkwaad uit samen met de kinderen
op het plein, speelt leuke spelletjes als Mega 4
op een rij en iedereen mag mee doen aan de
grote MuziekQuiz om leuke prijzen. Er zijn fotosessies met reuzenpoppen KiKi en JoJo en nog
veel meer leuks. De entree is gratis en dat kan
omdat de partner van de Profronde Almelo,
Urenco, dit jaar bovenop haar jaarlijkse bijdragen óók de activiteiten voor kinderen sponsort.
De Kid Hitz Show gaat bijna non-stop door tot
19.00 uur. Dan is het wachten tot de reclamekaravaan voorbij is en de Profronde begint. Om
tien uur pakt DJ Rene de draad weer op. Hij
zorgt voor lekkere muziek voor de mensen op
en rond de Koornmarkt tussen 22.00 en 02.00
uur.

KOM OOK NAAR
HET URENCO
KINDERPLEIN!
Los de rebus op of kleur ‘m mooi. Lever de rebus en/ of kleurplaat in op het Kinderplein en win een leuke prijs!
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Is er genoeg
energie voor
iedereen?
Stef (12), Tubbergen

uenurenco.com
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VERPLICHTE NASCHOLING BEROEPS
CHAUFFEURS, RIJBEWIJS BE AUTO
MET AANHANGER & RIJBEWIJS
C1 COMPACT OPLEIDING *
* Een vrachtwagen/bus/camper
rijbewijs tot 7500 kg, vanaf 3500 kg

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

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

“sport,
een belangrijke
verbinder”

Cogas ontwikkelt zich van netbeheerder
tot verbinder. Maatschappelijke betrokkenheid 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.

Vriezenveenseweg 122
7602 AK Almelo
Postbus 599, 7600 AN Almelo
Tel. (0546) 82 22 21
E-mail: info@aa-stad.nl
www.aa-stad.nl
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Modemerken
van Eringa Mode

#SBOET

by Eringa
Mode
Visitekaartjes
copytex.nl
Taifun
Brax
500st

Centrale Verwarming
Klimaatinstallaties:
Ventilatie
Koeling
Luchtbehandeling
Warmteterugwinning
Warmtepompinstallaties
Regeltechniek
Sanitaire installaties
Riolering en regenwaterafvoer
Water- en gasinstallaties
Industriële installaties

L’Argentina

Summum

Claudia Sträter

Gerry Weber

24

L’Argentina
tBrax
tClaudia Sträter
75
Zerres
Creenstone
Creenstone
BettytFrank
Barclay Walder
Geisha
herman
media
bv Bleus
voor
het mooiste
drukwerk
in full colour
Gardeur
tGeisha
tLes
tMac
Cambio
Les Bleus
Planet
Mac Passport Mc
tRosner
tR 95 Th
Elisa Cavaletti
Passport
Sandwich tSummum tScarva
Oui
Taifun tGerry
Weber tZerres
En vele andere..
Sandwich
Door de uitgebalanceerde productgroepen
is ONLINE bestellen a piece of cake en
Oranjestraat 28 (Centrum Noord) | Almelo

Tel. 0546
81 92van
92 | www.eringamode.nl
kunnen
wij
u snel
kleurrijk
Oranjestraat
28 (Centrum
Noord) | Almelo
Engberink Technische Installaties bv
Postbus 282, 7600 AG Almelo
Hospitaalweg 2b, 7607 TW Almelo

Telefoon
Fax
Internet

0546 82 11 55
0546 81 03 77
www.engberink.nl

TR ANSPORT, LOGISTIEK EN VEILIGHEID

Tel. 0546
81 92 92 | www.eringamode.nl
drukwerk
voorzien.
Prijzen zijn excl. Btw
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WERNER VAN DER ZEL:
‘MANOEUVREREN’ OVER
HET CIRCUIT VAN ALMELO
OPEL KAMP IS VANAF DE OPRICHTING BETROKKEN BIJ E PROFRONDE
Toegegeven. Werner van der Zel is geen 17 meer. Maar één keer per jaar rijdt hij dik twee uur met hoge snelheid,
grote precisie en ontzagwekkend concentratievermogen als een soort Max Verstappen door de Almelose
binnenstad over het kronkelige en verraderlijke ‘circuit’ van de Profronde Almelo. Altijd zo’n 25, 30 meter voor
de kopploeg van het peloton. Altijd foutloos. Dit jaar kruipt hij weer achter het stuur van een supersnelle Opel
Cascada. Met een knipoog: ‘Het is de enige mogelijkheid om met 80 kilometer per uur langs Talamini te rijden.’
Autobedrijf Opel Kamp is vanaf dag
één betrokken bij de Profronde Almelo.
De dagen waarin draaiboeken, dranghekken en beveiliging nog onbekende
fenomenen waren en het hele evenement kon worden gehouden dankzij
Opel Kamp en een stuk of drie andere
sponsoren. Toen voor de allereerste
aflevering een auto met chauffeur
voor op het parcours gezocht moest
worden, was Opel Kamp natuurlijk de
aangewezen instantie. Henk Kamp sr.
tikte zijn chef werkplaats, Werner van
der Zel op de schouder. Die had er wel
oren naar. ‘Ik ben liefhebber van wielrennen. Ik volg de Giro en de Tour, maar
ik had natuurlijk geen enkele ervaring
als chauffeur van een kopwagen. Ik
dacht gewoon: Goh, da’s leuk.’ Maar
Henk Kamp sr. en tegenwoordig Henk

Kamp jr., wist wel wat hij deed. ‘Werner
rijdt goed en hij rijdt safe. Dat is het belangrijkste.’
De eerste Profronde kende nog een
sobere kopwagen. Autobedrijf Kamp
zette gewoon zijn eigen servicewagen
in, een degelijke, betrouwbare Opel
Kadett stationcar. Het brengt nog een
grijns op de gezichten van beide mannen. Die autokeuze veranderde. Er werden snelle Astra’s gebruikt, de Tigra
beleefde er mooie uren, de Insignia
oogstte bewondering en tegenwoordig valt de keuze op de soepele, wendbare en vooral ook fraaie Cascada.
‘Je kunt niet met alle auto’s rijden’,
weet Werner, ‘de auto moet een korte
wielbasis hebben en niet te dicht op
de grond liggen. Want dat kan niet met

al die drempels in het parcours. Die
drempels zijn een ramp. De Cascada,
dat gaat nog net. De Insignia ook. Die
gebruiken we als auto achter de staart
van het peloton. Dat is een wat langere
auto, maar dat lukt ook.’
Werner van der Zel’s Profronde begint
altijd met een of twee rondjes over het
parcours, voor de Profs van start gaan.
Vaak is hij dan nog in het gezelschap van
een official. Mister Profronde Harry
Nijhuis zat vaak naast hem voor een
laatste parcours check. ‘Het is wel eens
voorgekomen dat er in de gauwigheid
nog een hoek met een strobaal beveiligd moest worden.’ Om half negen
staat Van der Zel met zijn voet op het
gaspedaal. Alleen in zijn auto. Geen
muziek aan. Enige brandstof voor de
chauffeur zijn een appeltje, een boterham en een blikje fris.
Daarna is het voor Werner in de razend
snelle Opel een kwestie van twee uur
lang opperste concentratie. ‘Van de
hele wielerwedstrijd krijg ik echt niets
mee, Ik zie alleen maar de weg voor me’.
En wat er aan de kant gebeurt. Twee
uur concentreren is niet moeilijk. Ieder
rondje opnieuw denk ik vooruit. Waar
staan de mensen, wat gebeurde er daar
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en daar. Waar moet ik hard, waar niet. Ik
tel alleen de rondjes af.’ Voortdurend
zijn z’n ogen ook gericht op de achteruitkijkspiegel om het peloton in de
gaten te houden en te zorgen dat hij op
veilige afstand blijft. ‘Lastig wordt het
als het gaat schemeren. Tegenwoordig
zitten er ook motorrijders tussen mij
en het rennersveld. Die doen in de schemering hun lampen aan en die flitsen op
en neer, drempel op, drempel af. Dan
kan ik de renners maar moeilijk zien.’
Voor een smal parcours van een
paar metertjes breed als dat van de
Profronde Almelo, bereikt Werner
van der Zel topsnelheden tot wel 80
kilometer per uur. ‘Mensen zeggen me
wel eens, ‘Wat rij je toch ontzettend
hard!’ Het peloton rijdt met een gemiddelde snelheid van 50 – 55 kilometer
per uur. Ik rij er het liefst zo’n 25, 30
meter voor. Maar ik moet op de rem
voor al die drempels en voor scherpe
bochten. Dan moet ik daarvoor dus
gas geven, over de drempel of door
de bocht, en dan weer gas geven. De
bocht van de Citypromenade linksaf
de Boddenstraat in, is zoiets. Daar ga
je echt een stuk naar beneden en moet
je een bocht van 90 graden nemen.
Daar moet je dus fors voor afremmen.
Daarom geef ik bij Talamini al flink gas.’
Spannend wordt het ook voor Werner
als het peloton uiteen gereten wordt,
maar helemaal als hij moet ‘lappen’.
‘Als de kopploeg, de laatste renners in
het veld gaan inhalen. Dan moet ik ook
inhalen. Dat is lastig. Als het niet kan,

dan zet ik de auto gewoon een rondje
aan de kant. Bij voorkeur op de Koornmarkt, want daar heb je er plek voor.’
Hij is inmiddels met pensioen, maar
nog veelvuldig in de werkplaats, kantoren en showroom van Opel Kamp
te vinden. Werner helpt er met hardnekkige probleempjes bij reparaties,
strijkt af en toe wat oneffenheidjes in
contacten met importeurs glad, schiet
te hulp als het computernetwerk hapert. ‘Ik vind het gewoon erg leuk en
op deze manier behoud je je sociale
contacten.’ Bij Opel Kamp staat er ook

IK DACHT
GEWOON:
GOH, DA’S
LEUK.’
dit jaar weer een prachtig uitgeruste
Cascada cabrio voor Werner klaar.
Glanzend zwart, lederen bekleding,
strak dashboard. Een dijk van een kar
en een beauty, zeker als de kap er af is.
Toch rijdt Van der Zel het liefst in een
gesloten wagen. ‘Je wilt niet weten wat
er allemaal kan gebeuren. Ik heb bier
blikjes in de auto gehad, brand in de
bekleding door een sigarettenpeuk,
ijs aan de binnenkant van mijn ruiten.
Allemaal baldadigheid. Van die gasten
die met een slok op denken: ‘Kom, laat

ik er eens wat in gooien.’ De incidenten
die Van der Zel beschrijft, zijn al even
geleden. ‘Klopt. De laatste jaren valt
het reuze mee. Misschien wel omdat
er veel meer beveiliging langs de kant
staat. Als je naast zo’n kerel in uniform
staat, bedenk je je wel een keer voor je
iets gooit.’
Terwijl Werner van der Zel zonder bedenkingen en volkomen ontspannen
28 augustus weer rond zoeft over
het ‘circuit’ van Almelo, beleeft Henk
Kamp jr. wat gespannen uurtjes. ‘Er
moeten echt geen ongelukken gebeuren… ik ben altijd opgelucht als het
weer achter de rug is’, bekent hij. Kamp
heeft het er graag voor over, want
zakelijk gezien is de Profronde voor
Opel Kamp een prima investering. ‘We
hebben net een mooie Cascada verkocht aan een mevrouw die twee jaar
geleden in de VIP tent was, de auto
zag en Werner vroeg: ‘Wat is dàt voor
een auto?’. We hebben haar toen gelijk
even de folders gestuurd. We rijden
ook altijd met 4, 5 auto’s mee in de reclamekaravaan. In de weken daarna is
er altijd vraag naar die wagens.’
Met nog altijd een warm kloppend hart
voor Opel Kamp, vindt Van der Zel dat
soort zakelijke successen fijn. ‘Maar ik
vind de Profronde rijden na 33 jaar nog
altijd leuk om te doen. Vraag me niet
waarom, want dat weet ik niet. Maar ik
weet wel dat de Profronde een evenement is wat Almelo niet kan missen. En
ik verleen er graag mijn medewerking
aan.’
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verwarming

airco/lucht

electro/beveiliging

loodgieterswerk

sanitair

dakbedekking

technisch beheer

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




Afspraak is ook
echt afspraak

Als onafhankelijk bouwkundig
ingenieursbureau behoort het
gehele advies- en coördinatietraject 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!

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

De bron voor
vitaliteit.

Hoofdlocatie Gezondshop

Locatie Ossenkoppelerhoek

Locatie Sportcentrum Obifit

Haven Noordzijde 37

Adriaen Brouwerstraat 8

Twentepoort West 39

7607 ES Almelo

7606 AM Almelo

7609 RD Almelo

T 0546 71 40 40 • F 0546 71 40 50 • zorg@praktijkvaniersel.nl • www.praktijkvaniersel.nl
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RONDEMISS KIM SCHURINK
LEERT GRAAG VAN DE PROFRONDE ALMELO
Vader Reinold was een enthousiast amateur wielrenner, ze stond zelf meer dan eens langs de kant bij
wielerwedstrijden en ze is familie van een klasbak uit het recente wielerverleden: Rudie Kemna. Niet vreemd
dus dat fotomodel, voormalige Queen of the Benelux en eventorganisator Kim Schurink (27) wielrennen een
mooie sport vindt en dat ze onmiddellijk ‘ja’ zei toen het verzoek kwam om dit jaar als Rondemiss hèt gezicht
te worden van de Profronde Almelo.

VERTEL EERST EVEN
OVER JEZELF KIM!
‘Ik ben geboren en getogen in Hengelo
en heb de MBO opleiding sociaal juridisch medewerker gedaan en daarna de HBO studie Human Resource
management. Ik heb ze allebei afgemaakt en ik zou graag als HR manager aan de slag willen, maar daar is op
dit moment niet zoveel vraag naar.
Daar komt bij dat ik mijn modellenwerk wel heel erg graag doe en het
is niet makkelijk te combineren met
een baan. Een paar maanden naar
Istanbul, zoals vorig jaar, zit er dan
bijvoorbeeld niet in. Ik werk als model
voor Emef en nog wat andere bureaus. Maar ik werk ook als freelance
model en regel daarvoor mijn eigen
afspraken. Daarnaast organiseer ik
ieder jaar de miss beauty of Overijssel
verkiezing.’

WANNEER IS HET
MODELLENWERK BEGONNEN?
‘Al toen ik jong was. Ik weet nog dat
ik op een huishoudbeurs de stand
van Emef zag en tegen mijn moeder
zei dat ik heel graag model zou willen
zijn. Hoe oud zou ik zijn geweest? Een
jaar of twaalf, dertien? Destijds was
ik echt te jong, zeiden ze bij Emef. Op
mijn 15e ben ik in Enschede gescout
door Cachet en mocht ik een modeshow lopen. Ik vond het ontzettend
leuk. En ik deed mee aan miss verkiezingen. De eerste keer was Miss
Overijssel in 2006. Ik was destijds
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nog erg bleu en het werd niet wat. Ik
weet er ook niet zo veel meer van.
Vier jaar later deed ik weer mee en
dat herinner ik me nog heel erg goed.
Ik eindigde in de top 5, maar werd wel
publieksfavoriet. Het nam een beetje mijn twijfel weg of ik wel aan die

IK HAD ECHT
IETS VAN:
WAT?????
IK?????’
verkiezingen mee moest doen. Bij de
mrs. Globe verkiezing in 2010 werd
ik derde en toen kwam er iemand uit
het publiek die vroeg of ik mee wilde
doen aan de Queen of the Benelux
verkiezing in 2011. Daar kon je Queen
of the Netherlands, Queen of Belgium
en Queen of Luxemburg worden.
Maar de grote prijs was de titel
Queen of the Benelux. En die won
ik. Ik was helemaal overdonderd…
je ziet dat ook nog op de foto’s…ik
had echt iets van: WAT????? Ik?????’
Met deze titel mocht ik de Benelux
vertegenwoordigen bij de Queen of
the World verkiezing in Berlijn. Er
deden meisjes uit 52 landen mee, ik
werd ik tweede. Het was een ontzettende gave ervaring, die ik nooit

meer zal vergeten. Voor mijn modellenwerk was het ook geweldig. Zo’n
titel, dat helpt. Daardoor wordt de
vraag echt veel groter.’

INTUSSEN GING JE OOK NAAR SCHOOL?
‘Ja. School, modellenwerk, miss verkiezingen, ik werkte bij een videotheek en deed vrijwilligerswerk bij ’t
Geerdink, waar kinderen van ouders
met een smalle beurs kunnen paardrijden en de dieren verzorgen. Ik help
daar nog altijd, hartstikke leuk om te
doen.’

JE BENT PROFESSIONEEL MODEL,
MAAR WAT DOE JE? VOORAL
FOTOSHOOTS OF VEEL CATWALKS?
‘Beide. Voor Emef doe ik vooral veel
shows. In binnen- en buitenland. Ik
zit veel in Frankrijk en Duitsland en
vorig jaar was ik twee maanden lang
in Istanbul. Ik ben het gezicht van het
modemerk Elvira Casuals en daarvoor doe ik vooral veel fotowerk. Ik
mag dan werken met Otto van den
Toorn, een beroemde fotograaf in de
modewereld en dat is echt geweldig
leuk om te doen. ’

EN DAN NU RONDEMISS.
IS DAT NIEUW VOOR JE?
‘Ja. Daar heb ik geen ervaring mee,
maar door de miss verkiezingen heb
ik wel goed geleerd om mezelf te
presenteren en ga ik ook makkelijk
met mensen in gesprek. Ik vind het
ook heel erg leuk om weer allemaal

Rondemiss 2015 Kim Schurink organiseert zelf ieder jaar
de miss Beauty of Overijssel verkiezing. De eerstvolgende
editie is in 2016. De winnaar mag meedoen in de grote finale
van de miss Beauty of the Netherlands verkiezing. Meisjes
en vrouwen tussen de 15 en 27 jaar kunnen meedoen.
Informatie en opgave: www.missbeautynetherlands.com

nieuwe en andere mensen te ontmoeten. In de Profronde Almelo ben
ik echt geïnteresseerd. Ik wil graag
weten wat mensen beweegt om de
Ronde te organiseren en ook waarom mensen uit het bedrijfsleven dit
evenement sponsoren. Ik organiseer
zelf ieder jaar de miss Beauty of
Overijssel en doe dat ook voor eigen
rekening en risico. Ik moet het, net
als de Profronde Almelo, ook hebben
van netwerken en sponsoren. Ik vind
het dus erg leuk om te doen, maar ik
kan er vast wel iets van opsteken.’

JE ORGANISEERT DUS AL EEN AANTAL
JAREN EEN MISS VERKIEZING, MAAR
DOE JE ZELF NOG MEE?
‘Niet meer. In Nederland al jaren niet,
want dan zou ik meedoen bij mijn eigen
concurrenten. Vorig jaar heb ik voor
het laatst meegedaan aan een miss
verkiezing in China op verzoek van een
modellenbureau. Die zochten iemand
om Nederland te vertegenwoordigen.
Goed, heb ik toen gezegd, maar dit
is echt de laatste keer. Het was overigens wel heel erg leuk. Ik won er de
miss Friendship award, de prijs voor

de meest sociale en communicatieve deelneemster.
Daar was ik best trots
op. Maar dat was ook
echt de laatste keer.’

DE WIELERSPORT
DAN. HEB JE DAAR
IETS MEE?
‘Zeker. Mijn vader
fietste vroeger
(lacht)…hij is niet beroemd hoor! Maar mijn
achterneef Rudie Kemna
weer wel. En ik ging ook
kijken bij de wedstrijden van
mijn nicht Hanneke en neef Tom
Schurink. Als de Tour de France
op de televisie is, volg ik samen met
mijn vader ook Tour du Jour
(waar de Rondemissen van Almelo
altijd hun opwachting maakten –
red.). Paardrijden is echt mijn sport,
maar daar kijk ik niet naar op de
televisie. Wielrennen vind ik wel weer
spannend om naar te kijken.’

Emef Fashion Group opereert al zo’n 35 jaar vanuit
Almelo in de modewereld. De onderneming ontwerpt
en maakt stands voor modebeurzen en verzorgt
modeshows voor beurzen, organisaties en de betere
dames- en herenkledingzaken. Emef heeft een eigen
modellenbureau voor alle confectiematen en voor
alle leeftijdsgroepen. Er werken tussen de 60 en 80

professionele modellen, waarvan het merendeel (60%)
uit Almelo en de regio komt. Emef is sponsor van de
Profronde Almelo en ze levert sinds 2014 de Rondemiss.
Modellenbureau Emef heeft vanzelfsprekend bij de
Profronde ook scouts aan het werk in de hoop nieuwe
‘gezichten’ te ontdekken.

Pagina 9
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Gas Service Team,
thuis in warmte!
n

SERVICE - ONDERHOUD

n

HUUR - LEASE

n

INSTALLATIE

n

CV-KETELS

n

ZONNEPANELEN

n

BESPAARINSTALLATEUR

Gas Service Team
Ambachtstraat 4, 7609 RA Almelo
Postbus 574, 7600 AN Almelo
T 0546 – 81 69 69
-

Nieuwbouw
Verbouw & onderhoud
Renovatie & restauratie
Projectontwikkeling
Machinale timmerwerkzaamheden,
zoals kozijnen voor derden

F 0546 – 85 32 77

Traditionele kwaliteit en
Plesmanweg 14
Postbus 358
een moderneinfo@gasserviceteam.nl
kijk op zaken.
7600 AJ Almelo
Ruim 70 jaar is
tel 0546-488 588
J. ter Horst BVwww.gasserviceteam.nl
het all round
fax 0546-488 580
aannemersbedrijf waarop u
email info@jterhorst.nl
kunt bouwen.
KOMO gecertificeerd.

www.jterhorst.nl

LASERSNIJWERK.EU

METAALBEDRIJF

BAAS-METAAL.NL BAAS BV

Ga naar: www.gasserviceteam.nl en vraag
de brochure aan of bel voor meer informatie:
0546 - 81 69 69

Betaalbaar design.
Badkamers, tegels en renovatie.
De kracht van de combinatie.

Autobedrijf Kamp
XZRIøFLsOH2SHOGHDOHU
Voor Safety-, Security- en Service- vraagstukken binnen uw bedrijf, project of evenement
kunt u het best terecht bij Triple F Security.

Het Triple F Principe™ , de door Triple F Security zelf ontwikkelde en unieke aanpak, staat
garant voor het oplossen van uw vraagstukken niet alleen op een vakkundig maar ook service- en resultaatgerichte wijze.

Grando. Badkamers. Baden. Genieten.
Grando Almelo Woonboulevard
24, 7606 JA Almelo, grando.nl
Grotestraat
104 - Almelo
- www.splitlevel.nl

For a Great Feeling!
Het Triple F Principe ™ staat voor Firm, Fair, Friendly en omschrijft de waarden die wij door
onze hele organisatie heen hanteren, zowel intern als extern.
Triple F Security is een landelijk opererende beveiligings- en serviceorganisatie die haar
opdrachtgevers ondersteunt en adviseert met haar dienstverlening.
Triple F Security is een dynamische, toonaangevende organisatie met heldere ideeën over
de invulling van beveiligings- en servicewerkzaamheden en de werving en selectie van medewerkers die daaraan invulling moeten geven.
Neem vrijblijvend contact met ons op via 030-8880086 of info@triple-f-security.com
Object beveiliging

Crowd management

Winkel surveillance

Communicatie management

Event Security

Safety officers

Verkeersregelaars

Medical Responders

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

Almelo, Weezebeeksingel 4, 7609 PP, Tel. 0546-822661
Rijssen, Butaanstraat 4, 7463 PG, Tel. 0548-531500
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Wij gaan altijd een
tandje hoger voor
een sneller en
beter resultaat...

D

VERHUUR
E. Gorterstraat 3
Almelo

D

Koornmarkt 27
Almelo

Barry Seelen
bedrijfsmakelaar
b.seelen@tenhag.nl

D

VERHUUR
Grotestraat 46
Almelo

VERHUUR

D

VERHUUR
Grotestraat 171
Almelo

D

VERHUUR
Grotestraat 28
Almelo

Kijk op
www.tenhag.nl
voor het volledige
actuele aanbod

Haven NZ 25
Almelo

D

VERHUUR
Grotestraat 38
Almelo

D

VERHUUR

T

VERKOCH
Krommendijk 20a
Almelo

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 Deventer, Doetinchem,
Enschede, Hengelo, Zutphen en Zwolle.
www.tenhag.nl
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WOUTER WIPPERT UIT WIERDEN
VIERT TRIOMFEN AAN DE ANDERE
KANT VAN DE WERELD
‘HET IS AANVALLEN, AANVALLEN, AANVALLEN,
DE HELE DAG DOOR’
DOOR HANNY TER DOEST

Wouter Wippert (25) uit Wierden leeft zijn droom. Met het zonovergoten Californië als thuisbasis, de hele
wereld als werkterrein en het vooruitzicht dat hij zich volgend seizoen mag meten in World Tour wedstrijden aan renners als Contador, Nibali, Froome, Valverde, Greipel en al die andere grote namen. Niet gek
voor het jochie uit Wierden dat ooit de nieuwelingenrace van de Profronde Almelo op zijn naam schreef.

Een beetje buiten het zicht van veel
wielerliefhebbers ontwikkelde Wouter
Wippert zich in de afgelopen jaren bij
de Australische ploeg Drapac tot een
geduchte sprinter met veel inhoud.
Vorig seizoen won hij negen etappes in
grote wedstrijden aan de andere kant
van de aardbol. Dit seizoen noteerde
hij tot dusverre vijf overwinningen in
Korea, Taiwan en Australïe, maar – en
dat zegt veel over zijn klasse en onverschrokkenheid - hij fietste in de Tour
of California Marc Cavendish er af en
twee dagen dag later een andere klasbak, Sagan. In beide gevallen werd-ie
tweede.
Met andere woorden: Wouter Wippert
heeft de wielertop in zicht. Hij rijdt komend seizoen voor een nieuwe ploeg
om op het hoogste niveau te kunnen
acteren. ‘Want Drapac rijdt niet veel
World Tour wedstrijden en daar wil ik
aan meedoen. In die wedstrijden zijn
de jongens heel snel en ze hebben veel
gewonnen. Ze proberen te pakken is
een geweldige uitdaging.’ Gelijk aan
de bak in de Giro d’Italia in 2016 zit er
vermoedelijk nog niet in. ‘De Giro komt
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nog een beetje te vroeg in het seizoen
voor mij’, redeneert hij. ‘Ik hoop dat ik
volgend jaar voor het eerst de Vuelta
mag rijden. Dan heb ik al een tijdje kunnen fietsen op dat hoogste niveau en
ik kan heel goed tegen de hitte. Ik kom
nu ook net van mijn fiets (We spreken
Wippert tijdens zijn verblijf in Zwitserland –HtD) en de thermometer geeft
35 graden aan. Ik heb echt heerlijk gereden. Als ik maar kan drinken vind ik
het helemaal goed.’

den: wielrenner. Hij kreeg de smaak
van het fietsen te pakken toen hij op
zijn fietsje naast zijn vader reed en het
steeds sneller en sneller ging. Hij werd
lid van CC ’75 in Nijverdal, stapte later
over op De Zwaluwen en werd tijdens
wedstrijdjes in België gescout door de
Davo U23 ploeg, het opleidingsteam
van Lotto waar hij in 2012 stagiair werd.
Hij presteerde beter en beter en boekte de eerste belangrijke overwinningen. En toen ging het mis. Heel erg mis
in de Munsterland Giro.

IK HOOP DAT IK
VOLGEND JAAR
VOOR HET EERST
DE VUELTA MAG
RIJDEN

Gebeten op een goed eindresultaat
reed Wippert in die Duitse wedstrijd
op hoge snelheid om aansluiting te
vinden. Het weer was beroerd, de
weg was versmald door geparkeerde auto’s aan weerszijden. Voor zich
zag Wippert een rotonde met een
pad erover heen. Pas toen hij op het
pad zat, zag hij de paal met kettingen
die de weg versperden. ‘Ik klapte met
mijn knie bovenop die paal. Mijn knie
brak. De artsen vreesden dat ik nooit
meer mijn oude niveau zou halen op
de fiets, maar ik had er zelf meer vertrouwen in dan de artsen. (Hij grinnikt).

Als hij van start gaat in de grote etappewedstrijden en de fameuze klassiekers, heeft Wouter Wippert zijn
dromen waargemaakt. Als kind van
zeven jaar wist-ie al wat hij wilde wor-
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EC Road U23 Goes, Wouter Wippert sprint
naar een derde plek in de wedstrijd

De eigenwijsheid van een topsporter,
zeg maar. Maar de revalidatie ging
sneller dan verwacht. Ik zat na drie
maanden weer op de fiets en na vier
maanden kon ik weer lopen als vanouds.’
Geluk bij een ongeluk was dat het ongeval vlak voor de winterstop gebeurde. Wippert herstelde in de winter
en kon aan het begin van het seizoen
weer koersen voor een Belgische
formatie. Aan het slot van dat seizoen
speurde het Australische Drapac naar
een nieuwe sprinter. Wippert verruilde
het landelijke Wierden voor mondiale
Melbourne en trapte de longen uit
zijn lijf op exotische locaties en in
wedstrijden als de Ronde van Hainan,
de Tour Down Under, de Ronde van
Taiwan en de Ronde van Zuid-Korea.
Wippert doet daar van zich spreken.
Met puike prestaties en beste overwinningen. Maar is het koersen daarginds heel anders dan de wedstrijden
in Europa? ‘Ja. Heel anders. In Europa
wordt heel gecontroleerd gereden.
Ploegen gaan van start en rijden een
uur echt hard. Daarna wordt er een
paar uur rustig gereden en dan wordt
er aan het eind weer hard gekoerst en
worden sprinters in positie gebracht.
In Azië is dat heel anders. Ongecon-
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fotografie: Sportfoto.nl

troleerd. Het is aanvallen, aanvallen,
aanvallen, de hele dag door. Een enkele keer eindigt het in een sprint, en dat
is best lastig. Maar ik kan het wel. Vorig jaar de laatste rit in de Ronde van
Hainan zijn we na drie kilometer koers
met een mannetje of wat vertrokken
en het peloton heeft ons nooit weer
terug gezien.’

DE ARTSEN
VREESDEN DAT IK
NOOIT MEER MIJN
OUDE NIVEAU
ZOU HALEN
OP DE FIETS,
MAAR IK HAD
ER ZELF MEER
VERTROUWEN IN
DAN DE ARTSEN
Wippert is een leuke verteller. Over
zijn vak, maar ook wat dat met zich
meebrengt. Als een soort nomade
zwerft hij over de wereld. ‘Dat hoort
er nu eenmaal bij. Ik heb anderhalf jaar
in Melbourne gewoond en dat was

ontzettend leuk. Veel nieuwe mensen
leren kennen, leuke tijd gehad. In februari ben ik verhuisd naar Californie.
Ideaal. Het is hier iedere dag ongeveer
25 graden en mooi weer en weinig
wind. Je kunt geweldig trainen. Langs
de kust is het vlak, een eindje verderop zijn bergen. En het is makkelijk, ik
rij vrij veel Amerikaanse koersen.’
Het brengt het gesprek op de drukke
agenda van Wippert voor de komende
maanden. ‘Ik ga straks in training voor
de Tour of Utah (3-9 augustus). Daarna doe ik mee aan de Tour of Alberta
(2-7 september) en de World Tour
wedstrijden in Quebec en Montreal
en dan is de Tour of Hainan (van 20 tot
28 oktober) de laatste voor de winterstop.’ Het schema laat onmiddellijk zien: geen tijd voor de Profronde
Almelo. ‘Ja, dat is wel jammer. Als ik in
Nederland was geweest, had ik ‘m zeker gereden.’ De teleurstelling klinkt
volkomen oprecht. ‘Ik meen het ook. Ik
vind criteriums rijden leuk. Het is iets
heel anders dan wat je het hele jaar
doet. Je blijft fit door ze te rijden en je
komt veel dichter bij het publiek dan
anders. De sfeer onder de jongens is
altijd lekker ontspannen…ik vind het
echt een leuke onderbreking. Maar
het gaat dit jaar niet lukken…ik rijd er
niet één.’

Vraag nu een

gratis
proefweek

aan via de website

obifit.nl
erVaar zelf de kwaliteit en professionaliteit
vAn sporTcenTrum obifiT.
Twentepoort West 39, Almelo • info@obifit.nl • www.obifit.nl

vastgoedmanagement
bouwmanagement
huisvestingsmanagement

Almelo, Hofstraat 79
Wolfheze, Heelsumseweg 3
0546 - 85 19 19
www.sbm-groep.nl
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Douche Verzorging
& Sieraden

De Profronde
Almelo en Asito
Een topcombinatie!

EMEF FASHION GROUP verzorgd mannequins,
dressmen, doorpasmodellen & hostesses voor
modeshows, winkelpresentaties, winkelcentra
shows en bruisbeurzen door heel Nederland en
in buitenlandse modesteden, zoals Parijs,
Barcelona, Madrid & Düsseldorf.
We hebben modellen in de leeftijd tussen de 18
en 60+ en van confectiemaat 34 t/m 46.
Daarnaast heeft Emef haar eigen podia, decors,
geluid- en lichtinstallaties voor alle soorten
evenementen. Door onze persoonlijke benadering
naar de opdrachtgevers en onze eigen opgeleide
modellen zorgen wij voor een passende presentatie
en durven te staan voor een commercieel succes
voor uw onderneming.
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Kisten
Kratten
Pallets
Laat ons meedenken naar
een passend plaatje en
868566

we gaan samen voor langdurige samenwerking en
een commerciële groei van uw onderneming!

Kisten
Bel of mail naar 0546 - 540 900 / info@emef.nl
Kratten
Jacco Zijp
Bedrijfsleider
Pallets
Emef Fashion
Group
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Ben jij binnenkort
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En wil jij samen met jouw vrienden een super cool verjaardagsfeest?
$+$OPHOR
Vier dat dan bij ons!

Beleef het avontuur van sporten, spelen, racen en vliegen in een wereld
van licht, beeld en geluid. Kom exergamen in het FUN-IE-FIT.
Exergamen is een nieuwe manier van gamen door
actief bewegen zonder controllers, met Eye Click,
Xbox kinect, Wii en Playstation move.
$GYLVHXUVYRRU$VVXUDQWLsQ+\SRWKHNHQ3HQVLRHQHQ
1 1/2 uur gamen met onbeperkt ranja en een
Happy Meal bij een McDonald’s vestiging
in Almelo.
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McDonald’s
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De Kok accountants en adviseurs
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www.dekok.nl
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‘VERLEGEN MANNETJE’
JUAN NIKS BRENGT BEZOEKERS
GRAAG IN VERVOERING

ALMELO’S POPTALENT MAAKT PUBLIEK PROFRONDE
WARM VOOR JANNES EN RENÉ FROGER
Als kleutertje van vier jaar deed Juan Niks al de harten van moeders en grootmoeders smelten met
‘Oma’ en andere liedjes van (toen nog) Jantje Smit. Meer dan een decennium later staan meisjes en jonge
vrouwen tijdens de Profronde Almelo op het Preston Palace Plein voor het grote podium in de hoop
zijn blik te kunnen vangen. Maar Juan Niks is géén hartenbreker of ladykiller. ‘Daar ben ik een te
verlegen mannetje voor’, erkent de Almelose zanger die 28 augustus voor het derde jaar op rij het
grote Nachtconcert gaat openen. En al die vrouwen dan? ‘Daar kijk ik maar overheen.’

Huize Niks in de Almelose wijk Windmolenbroek is om door een ringetje
te halen. Alles mooi en nieuw. Maar
dat blijkt een dramatische reden te
hebben. ‘We hebben hier een grote
brand gehad. Alles (Juan gebaart om
zich heen) was zwart en kapot.’ Het
gezin Niks evenwel, is ongebroken.
Vader en moeder zingen als vanouds
vier keer per week de sterren van de
hemel in het Preston Palace, Juan
studeert voor artiest aan het ROC
van Twente met de bedoeling ooit
door te stromen naar het conservatorium. Net als zijn ouders treedt
hij wekelijks op in uitgaanscentrum
Preston Palace. ‘We zijn van u vraagt,
wij draaien. We kunnen alles zingen
en spelen. Van Tom Jones tot Frans
Duijts.’
Juans ouders zijn een actief zangduo dat jaren aan de Spaanse kust
werkte, maar zijn werkterrein nu
heeft verlegd naar Nederland in
het algemeen en Preston Palace in
het bijzonder. Hun zoon zong al mee
vanaf zijn derde jaar en ontpopt zich
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als een multi talent met ongekende
werkdrift. Hij volgt de studie artiest,
richting hedendaagse popmuziek, is
daar druk met veel projecten, maar
daarnaast schrijft zijn hij eigen teksten en muziek, produceert zelf cd’s,
acteert in zijn zelf geregisseerde

DAT IS HET
MOOISTE WAT
ER IS: HEEL VEEL
VERSCHILLENDE
MENSEN
MET MUZIEK
VERBINDEN EN
BLIJ MAKEN.’
en geproduceerde videoclips. ‘Dat
doe ik samen met mijn vrienden Levi
Brunsman en Tim Vogler. Zij zijn er
ook altijd bij met de Profronde. Mijn

vriendin Amy gaat ook vaak mee. We
maken dan voor het optreden filmpjes. Beetje met humor. Ze doen ook
mee op het podium, als ik optreed.
De volgende dag komen ze dan nog in
hun joggingpakken bij me en gaan we
kijken wat er allemaal is gebeurd. Pas
dan zie ik hoe het publiek reageert
en hoe het is geweest. Als je op het
podium staat ben je veel te druk met
alle andere dingen.’
De Almelose zanger mag dan naar
eigen zeggen té verlegen zijn om zijn
vrouwelijke fans aan te spreken of er
mee te flirten, hij is niet te benauwd
om op het grote podium te stappen
en duizenden mensen in vervoering
te brengen. ‘Dat is het mooiste wat
er is: heel veel verschillende mensen
met muziek verbinden en blij maken.’
Ook schrok hij er niet voor terug om
zelf bij Preston Palace te vragen of hij
mocht optreden tijdens de Profronde
Almelo. ‘ Ze hadden twee jaar geleden
nog wat ‘vulling’ nodig en zat te denken over een dj, hoorde ik. Ze vonden
het gelijk goed dat ik zou optreden.’

foto: Gio Isenia GNI Productions

Het eerste jaar Profronde Almelo, of
beter gezegd, het gratis Nachtconcert, pakte voor de piepjonge Niks
heel goed uit. Het was kneiterdruk in
het centrum van Almelo en nog voor
de wielrenners over de meet kwamen,
wist Juan de eerste muziekliefhebbers
al in de grote muziekhal te lokken. Toen
hij na een half uur hits en eigen nummers met de megahit Year of summer
afsloot, stonden duizenden mensen
te springen en te zwaaien. ‘Ze werden
helemaal wild’, glundert hij, ‘het is zo
gaaf om op zo’n podium te staan…’
Dit jaar mag Juan Niks het gratis
Nachtconcert opnieuw openen. Hij
dubt nog over zijn nummers. ‘Ik denk
dat het een combi wordt van eigen
werk, Nederlands en Engelstalig. Ik wil
dat het publiek al helemaal gek is als
Jannes komt. Nou is Jannes hier heel

erg geliefd, dus die krijgt Almelo wel
aan het draaien, maar ik ga de mensen
in ieder geval goed opwarmen.’
Juan Niks staat vaker in voorprogramma’s van gearriveerde artiesten
als Nick en Simon, Jan Smit, Rene
Froger, Frans Bauer en Jeroen van
der Boom. Hij spreekt ze zelden of
nooit. ‘Mensen denken altijd dat het
artiestenbestaan rock & roll leven is.
Maar het gaat er heel zakelijk aan toe.
Er wordt hard gewerkt. Artiesten
stappen uit hun auto, de kleedkamer in, slokje water en dan treden
ze een half uur op. Dan stappen ze
hun wagen weer in, naar de volgende
klus. Ook ’s nachts om twee uur. Soms
gaat dat wel door tot een uur of vier
in de morgen. We spreken elkaar dus
niet veel. Ben Saunders laatst wel.
Die ging eerst even midgetgolfen in

het Preston Palace, die gast was heel
relaxt.’
Een rock & roll leven is ook niet wat
Juan voor zichzelf in het verschiet
ziet. Zijn ouders al helemaal niet. Die
kennen de ‘business’ maar al te goed
en willen dat hij een HBO studie volgt.
Juan zelf is voornemens naar de popacademie van het conservatorium
te gaan. ‘Zodat ik altijd een vak kan
uitoefenen. Want weet je, nu bekend
zijn, zegt niets. Roem is heel vergankelijk. Als je vroeger met je hoofd op de
televisie was geweest en je had een hit,
ging het niet meer kapot. Ik was vorige
week op tv, en niemand heeft het gezien. Ik heb samen met vrienden ook
een Youtube kanaal. Maar ook daar
is het: je bent er vandaag, morgen is
het weer weg…tenzij je een wereldhit
hebt. Maar die moet ik nog schrijven….’
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De succesvolle aanpak van Bouwbedrijf Löwik

Zorg & Inkomen

ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE BESTAAT UIT SLECHTS TIEN WOORDEN:
‘HARD WERKEN, KWALITEIT LEVEREN EN DOEN WAT JE BELOOFD HEBT’.
ERVAAR ZELF HOE SUCCESVOL DAT WERKT. U BENT WELKOM BIJ LÖWIK!

Bouw- en betonbedrijf Gebr. Löwik,
Ootmarsumsestraat 87, 7602 JS Almelo,
tel.: 0546 - 861 465, fax 0546 - 866 669,
info@lowikbouw.nl, www.lowikbouw.nl
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www.theaterhotel.nl

Theaterhotel
Almelo

HET

GEZELLIGSTE
THEATER VAN
TWENTE!

Theaterhotel
Almelo
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drukwerk - direct mail - bedrijfsreclame reclameborden - spandoeken - posters stickers - vlaggen - bierviltjes

Nu ook: Lasergraveren
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PROFRONDE
NIEUWSFLITSEN!
TOUR DE WIJN

WIJN EN LEKKERS

De Profronde Almelo werd dit jaar voor de tweede keer ingeluid
met een bijzonder evenement voor haar sponsoren en hun gasten
– en mogelijk nieuwe steunpilaren voor het wielercriterium. De
Tour de wijn begon met een ontvangst in het Theaterhotel van
Almelo, waar alle deelnemers een gekleurde sjaal aangeboden
kregen en vervolgens werden onthaald op een heel informatieve
lezing van de heren Van Steen en Van den Akker van Cycling service, het bureau waarmee het bestuur van de Profronde jaar na
jaar een goed rennersveld samenstelt.

Na de lezing bleek dat de sjaals niet alleen een leuk presentje
waren, maar ook een aanwijzing. Iedere kleur was gekoppeld aan
een restaurant: Willem IV, Casa Santa Maria, het tapasrestaurant
Solera, NielZ, Zuid. En daar kregen de deelnemers heerlijke
wijnen geserveerd met smakelijk fingerfood. ‘Een fantastische
happening’, complimenteerde Jordy Kamphuis van L’Amp bij de
afsluitende bijeenkomst in het Hookhoes.

‘Tour de Wijn’; een gezellig avondje netwerken
met tal van nieuwe gezichten.

MOEILIJK

VIPTENT

De heren van Cycling service gaven een onthullend kijkje achter de
schermen van de criteriums en legden uit hoe lastig het is om een
goed rennersveld te contracteren met aansprekende renners in een
steeds drukker wedstrijdschema. Ze vertelden dat tourwinnaar
Floyd Landis wel eens zoveel pret had in de rondjes rond de kerk, dat
hij ze voor niets reed, maar ook dat er astronomische bedragen
worden gevraagd door wielrenners. De heren wisten ook te melden
dat de Profronde Almelo goed te boek staat bij de grote renners.
‘Vanwege de gastvrije ontvangst en de prima sfeer in Almelo.’

Dit jaar voor de allereerste keer géén VIP tent bij de Profronde
Almelo. Is er dan helemaal geen plek voor al die ondernemers die
de Profronde Almelo mogelijk maken? Zeker wel. Dit jaar komt
er namelijk geen VIP tent maar een VIP paviljoen met buitenterras in het voormalige pand van Scheer & Foppen aan het grote
marktplein. De start- en finish komen pal voor het VIP paviljoen.
De plek is super: de renners zijn goed te zien als ze vanuit de
Hagengracht het marktplein op rijden en verdwijnen pas uit zicht
als ze de scherpe bocht ter hoogte van de Marktstraat nemen.
Het VIP paviljoen is een eenmalige oplossing. Het pand maakt
over niet al te lange tijd plaats voor nieuwbouw. Voor volgend jaar
zal het bestuur van de Profronde een nieuwe oplossing voor de
VIP tent uit de hoge hoed moeten toveren.

VEILIGHEID
Veiligheid is topprioriteit bij het bestuur
van de stichting Profronde Almelo. Het
ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen was dan ook aanleiding het hele
evenement onder de loep te nemen. Een
schouw samen met vertegenwoordigers
van politie, gemeente en Almelo Promotie leidde tot de conclusie dat het parcours verder verbeterd moet worden.

Daarom komen er ‘no go areas’ in de
scherpe bochten van het parcours. Op die
plekken wordt onder meer het hekwerk
verstevigd, komen er muren van stro en
extra toezichters die er voor zorgen dat
er géén publiek meer gaat staan. De no
go areas zijn in het belang van zowel het
publiek, als de renners en de bestuurders
van de kop- en volgauto’s.
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DE PROFRONDE BEDANKT
DE VOLGENDE HORECA-BEDRIJVEN VOOR
HUN BIJDRAGE AAN ONS EVENEMENT
cafe de stam Grotestraat 129

ibiza Catharina Amaliaplein 4

NielZ Marktplein 31

Willem de 4de Catharina Amaliaplein 1

Crazy Frog Catharina Amaliaplein 1

Brasserie de Linde Koornmarkt 11

Wilhelmus Grotestraat 107

Hookhoes Grotestraat 126

De fotografie op deze pagina is mede verzorgd door
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NODIGEN U
VAN HARTE
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PROFRONDE
NIEUWSFLITSEN!
AMALIAPLEIN

EXPOSITIE RUIM 30 JAAR PROFRONDE ALMELO

Het Amaliaplein ligt niet aan het parcours, maar valt wel binnen
het vergunningsgebied van de Profronde Almelo op 28 augustus.
Omdat het plein bij iedere editie overstroomd wordt door bezoekers, worden ook daar maatregelen getroffen. Het plein krijgt
beveiligers die de ingangen (Grotestraat, Marktstraat en Krikkengang) bewaken en die toezien op de veiligheid van het publiek op
het plein. Zodra het Amaliaplein voor 80% vol is, sluiten de beveiligers het af en wordt geen extra publiek toegelaten.

Nog een noviteit dit jaar voor de Profronde: een eigen tentoonstelling. Samen met wielervereniging de Zwaluwen stelden Charlotte
Oude Steenhof en een aantal vrijwilligers een unieke expositie
samen over ruim 30 jaar Profronde Almelo. Ze gebruikten daarvoor
oud fotomateriaal, oude affiches, wielershirts van bekende renners,
oude en nieuwe racefietsen, video-opnames en nieuwe promofilmpjes. In de tentoonstelling is er uiteraard ook aandacht voor de
oprichter, Harry Nijhuis die eerder dit jaar overleed. De expositie is
tot en met vrijdag 28 augustus te bewonderen in het Huis van
Katoen en nu aan de Rosa Luxemburgstraat (naast de winkel van de
ANWB) op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Alle bezoekers
van de expositie krijgen het boek ‘De fiets kan het ook niet helpen’
over de Profronde Almelo cadeau, zolang de voorraad strekt.
Bezoekadres:
Rosa Luxemburgstraat 4
7607 SM Almelo
Openingstijden:
woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van
13.00 tot 17.00 uur

WELKE WINKELIER HEEFT DE
MOOISTE PROFRONDE ETALAGE?
De Profronde Almelo verleidt dit jaar ook middenstanders in het
centrum om actief bij te dragen aan een goede stemming voor en
tijdens de Profronde Almelo. Dat doet ze met een etalagewedstrijd voor winkeliers. Voor de fraaiste etalage die refereert aan
het wielercriterium, is er een prijs en er wordt aandacht aan de winnaar besteed in de VIP tent, waar alle sponsoren van de Profronde
worden onthaald. Spelregels zijn er maar weinig: de etalage moet
iets te maken hebben met de Profronde Almelo, verder mogen de
deelnemers er hun fantasie op loslaten.

STUDIO MAD
Dit jaar nog niet, maar volgend jaar…ja
dan kan de Profronde Almelo voor het
eerst beschikken over een eigen, professioneel gedraaide promofilm. Met dank
aan film, animatie & ontwerp Studio
MAD dat dit jaar tijdens de Profronde
Almelo op 28 augustus opnames gaat
maken van het wielercriterium en alles
wat er mee samenhangt. Onder leiding
van producer/regisseur Niels Neeskens
wordt al het materiaal verwerkt tot een
prachtige promo voor de komende jaren.
Studio MAD uit Almelo is niet de eerste

de beste. Het bedrijf maakt onder meer
producties voor grote ondernemingen
en multinationals, overheden, zorg- en
onderwijsinstellingen in heel Nederland.
Voor regisseur Niels Neeskens is de
Profronde Almelo een soort persoonlijk
erfgoed. Zijn vader, sportjournalist Willem
Neeskens, genoot in zijn jeugd faam als
wielrenner en stond te boek als ‘de beul
van Borne’. Maar Willem Neeskens was
samen met Harry Nijhuis ook grondlegger
voor de Profronde Almelo en jarenlang bij
de organisatie betrokken.
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COLUMN

HOMMAGE AAN HARRY
Voor het eerst in de historie van de Profronde
Almelo wordt het criterium verreden zonder
haar bedenker, oprichter, organisator, oudbestuurder en erelid Harry Nijhuis. ‘Mister
Profronde’ overleed 18 maart van dit jaar, op
een moment dat de voorbereidingen voor de
33e editie van zijn wielerronde al weer getroffen
werden. Als eerbetoon aan Harry Nijhuis, halen
we op deze plek herinneringen op.

MET HARRY’S
CHARME EN
WILLEM’S NETWERK STRIKTEN
ZE WERKELIJK
ALLE GROTE
NAMEN

Het begin is genoegzaam bekend. Harry en
diens kompaan Willem Neeskens (laten we
hem vooral niet vergeten), zochten samen de
uitermate gezellige wedstrijdjes rond de kerk in
het zuiden van het land op. Ze genoten zo zeer
dat ze besloten dat Almelo ook een wielerronde
moest krijgen. En wat de heren in de kop hadden,
hadden ze niet in de … juist ja. Dus organiseerden
ze met hulp van een enkele stadgenoot in 1983
de allereerste Profronde Almelo. Met Harry’s
charme en Willem’s netwerk (‘de beul van Borne’
was intussen een succesvol sportjournalist)
strikten ze werkelijk alle grote namen.
Zoetemelk, Stamsnijder, Lammertink, Kuiper, ze
trapten allemaal mee in Almelo.
Het was een tijd van niet zeuren maar gewoon
doen. Geen vergunningen, geen veiligheidsplannen en van een draaiboek hadden de heren
zeker nog nooit gehoord. Er werden gewoon wat
dranghekken langs het sfeervolle parcours rond
Huize Almelo gezet, met daarop wat spandoeken
voor de geldschieters en het feest kon beginnen.
De Profronde werd terstond een groot succes
en smaakte naar meer. Rond Harry formeerde
zich in de jaren daarna een bestuur. En al was
hij geen voorzitter, Harry was de spil van ‘de
wielervrienden’.
De Profronde kon vanaf dag één niet zonder
sponsoren. Ook daar bekommerde Harry zich
om, maar wel op een geheel eigen wijze. Gezeten
op het terras in het centrum van de stad,
gebaarde hij vriendelijk naar voorbijgangers
en wees hen op de lege stoel naast hem. Dat
kon zijn voor de gezelligheid, maar niet zelden
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werden bierviltjes sponsorcontracten. Wie
kon hem ook weigeren? Hij bokste werkelijk
van alles voor elkaar voor de Profronde. Hij
sleepte geldschieters binnen, strikte Almeloërs
(die nog geen fiets van een brommer konden
onderscheiden) voor bestuursfuncties, was
gastheer voor de deelnemende wielrenners,
voerde de reclamekaravaan aan en sleepte
waar nodig met dranghekken. Toen het
evenement groter en groter werd en ook steeds
professioneler moest worden opgezet, zorgde
hij voor nieuwe impulsen èn jaar na jaar voor een
‘randprogramma’ met muzikaal vertier: voor
Harry waren er nooit dweilorkesten genoeg.
Terwijl vergunningen en draaiboeken wel degelijk
hun intrede deden, bleef Harry de Profronde op
zijn onorthodoxe manier dienen. Hij kiende uit
waar hij bij een van de Touretappes in Frankrijk in
beeld zou kunnen komen en drapeerde daar een
geweldig spandoek van de Profronde Almelo. Hij
strikte vervoerder Bolk om een vrachtwagen die
door Europa reed, te voorzien van een immens
groot spandoek over de Profronde Almelo en
bleef maar nieuwe zakenlieden benaderen voor
steun. Toezeggingen waren nooit zo’n probleem
voor Harry, maar met de afhandeling had ie altijd
minder haast. Jaar na jaar was het nagelbijten
voor de makers van het magazine: wáár bleven
de advertenties van Harry?
Mister Profronde zou tot in lengte van jaren
werken voor ‘zijn’ wielercriterium, als zijn
gezondheid hem niet zo dwars had gezeten.
Zijn actieradius werd kleiner en kleiner. Ideeën
zaten er genoeg in dat pientere koppie, maar
het lijf wilde niet meer. Een paar jaar geleden
heeft ie zijn taken neergelegd en werd erelid, een
functie waarmee hij gevraagd en ongevraagd de
Profronde Almelo kon adviseren. Na 32 edities
moet de Profronde Almelo het nu helemaal
zonder Harry stellen, maar het fundament dat
hij maakte, blijkt sterk genoeg. De stad heeft de
laatste vrijdag van augustus weer een geweldig
wielerfeest. Met dank aan Harry Nijhuis.

Rabobank
trotse
sponsor van

Profronde
Almelo.

Sport inspireert en verbindt
Profronde Almelo brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die
veel verder gaat dan wielersport alleen. De Profronde betekent ook veel voor Almelo
en de regio en dat ondersteunen we van harte.

rabobank.nl/nwt
Een aandeel in elkaar
PROFRONDE ALMELO
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Doe waar u goed
in bent. Dan doen
wij dat ook.

Bij Eshuis snappen we dat u het liefst doet waar u goed in bent.
En dat is ondernemen. Wij ondersteunen u graag op het gebied
van accountancy, fiscaal advies en personeelsdiensten. Zo doen
we samen waar we goed in zijn!

NIEUWE

Per saldo
persoonlijker

CR-V

HONDA CR-V

Nu ook leverbaar in
1.6 i-DTEC 160 pk met
9-trapsautomaat

CR-V 2.0 i-VTEC 2WD
Comfort - 155 pk - vanaf

Afgebeeld model enkel ter illustratie

168 g/km

Auto Scholing Twente

Almelo | tel. 0546-815490
Kijk op HondaTwente.nl en ontdek!

7,2 l/100 km

eshuis.com

€ 35.890 ,-

 City-Brake Active System
 Cruise Control met snelheidsbegrenzer
 Dual Zone klimaatregeling
 USB aansluiting voor MP3 of iPod
 Bluetooth® handsfree systeem
 17” lichtmetalen velgen

AUTO SCHOLING TWENTE
BUITENHAVENWEG 1
7604 PW ALMELO
INFO@AUTOSCHOLINGTWENTE.NL

DE HONDA CR-V is verkrijgbaar vanaf D-label. CO2-uitstoot: min. 115 g/km - max. 179 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 22,7 km (4,4 l/100 km) - max. 1 op 13,1 km (7,7 l/100 km).
Prijs is inclusief 21 % BTW, excl. toeslag voor metaal/parelkleur. Actie geldig op producten besteld tussen 1 en 30 juni 2015 met registratie voor 30 september 2015. Actie enkel geldig voor particulieren en niet cumuleerbaar met andere voordelen. Model voorgesteld bij wijze van voorbeeld, afgebeeld met accessoires en/of fabrieksopties.
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COLUMN

BURGEMEESTER VAN ALMELO

Vrijdag 28 augustus is het weer zo ver: dan is de jaarlijkse Profronde Almelo,
nog altijd verreweg het grootste dagevenement in Almelo en omgeving. Ik heb
er nu al zin in. Het is spektakel, het is spannend, het is gezellig, je ontmoet er
allemaal leuke mensen en voor mij als burgemeester is het ook iets om heel
erg trots op te zijn.

MAAR IK
WORD TOCH
VOORAL ERG
BLIJ BIJ HET
ZIEN VAN AL DIE
GOEDGELUIMDE
BEZOEKERS

Hoewel ik nu toch al een aantal malen bij de
Almelose Profronde was, durf ik me nog
steeds geen kenner van de wielersport te
noemen. Ik probeer de renners te herkennen,
maar vaak gaat ’t me net te snel. Staand langs
het parkoers hoor ik de meest fascinerende
woorden en uitdrukkingen voorbij komen;
stoempen, aan het elastiek hangen, in de
chasse patate zitten, op de kant zetten en
wat moet ik me in hemelsnaam voorstellen
bij vierkant draaien? Zelf waag ik me liever
niet aan dergelijke geheimtaal. Door verkeerd
gebruik van dat wielerjargon zou ik immers
m’n onwetendheid wel heel nadrukkelijk
afficheren.
Maar ook zonder zo’n wieleringewijde te
zijn, valt er genoeg te genieten tijdens de
Profronde. Van dat rondrazende nauw
gesloten pact van wielrenners natuurlijk.
Dichter op topsport kun je bijna niet komen.
Je hoort de bandjes suizen, de ketting over
de tandwieltjes draaien. Je vangt de kreten
op als er iemand ontsnapt uit de greep van
het peloton, hoort de krachttermen wanneer
coureurs net iets teveel in elkaars vaarwater
komen. De spanning van de koers is daarmee
haast voelbaar, zo pal achter de dranghekken.
Genieten is het ook van een aantrekkelijk
randprogramma op de pleinen en terrassen in
de stad. Maar ik word toch vooral erg blij bij het
zien van al die goedgeluimde bezoekers. Want

eigenlijk kan de Almelose Profronde niet op
een beter moment in het seizoen komen, net
na de vakanties. De mensen hebben elkaar een
aantal weken niet gezien en komen elkaar weer
tegen in de stad. Terwijl de wielrenners voorbij
schieten is er dan prima de gelegenheid om bij
te praten, over de vakanties, over plannen voor
de komende tijd. Daarmee is de Profronde een
prachtig sportevenement èn bij uitstek een
sociaal gebeuren in de stad.
Dit jaar is het decor van de wielerronde
anders. Her en der langs het parkoers staan
bouwhekken. Met name op het Waag- en
Centrumplein. Daar is nu echt een begin
gemaakt met de verbouwing van de binnenstad. En, zoals dat voor elke verbouwing
geldt, je zit eerst een tijdje in de ‘troep’ voordat je kunt zien dat het mooier wordt. Ook
de komende edities van de Profronde zal
er geïmproviseerd moeten worden in de
wetenschap dat het decor van de Profronde
een fraaie make-over ondergaat, waarmee
de Almelose binnenstad ook in de toekomst
een aantrekkelijk podium vormt voor de vele
evenementen.
Voor nu wens ik deelnemers, organisatoren
en bezoekers een geslaagde en gezellige
Almelose Profronde toe!
Jon Hermans – Vloedbeld
Burgemeester
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Domeinnamen - Webhosting - Reseller Hosting - Magento Hosting - Cloud Servers - Private Clouds - Serverbeheer
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VOOR
ONZE KLANTEN
AANDAGT is er voor kleine merken die volwassen willen worden en voor grote
merken die jong willen blijven. Kijk voor meer inspiratie op www.aandagt.nl
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Ik denk niet na over
mijn uitvaart...
ik onthoud Vredehof.
Ik onthoud:
Nanoescha Veldhuis,
Eddie Schoneveld en
Martin Korte

Tel. 0546 - 813334

www.vredehof.nl

THE CUSTOM MADE COLLECTION

Maatpakken vanaf 499,- / maatshirts vanaf 149,-

Grotestraat 101 - almelo - 0546 812750 - www.jojansenherenmode.nl
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PROFRONDE 2014
GENIETEN VAN EEN SPANNENDE KOERS
Er viel voor de wielerliefhebbers echt te genieten tijdens de
Profronde Almelo van 2014. Alle grote ploegen waren in Almelo
vertegenwoordigd en regionale wielerhelden als Bram Tankink, Tom
Veelers en de broers Maurits en Steven Lammertink verschenen aan
de meet. De mannen maakten er ook een puike wedstrijd van tegen
sterke opponenten als Danny van Poppel, Lieuwe Westra en Luca
Paolini.

DE RACE
WAS WEER
EEN FEEST
OM NAAR
TE KIJKEN

Smaakmaker Bram Tankink ging al vroeg in de race op
kop, maar hoe hij ook werd aangemoedigd, hij hield dat
niet tot het einde van de wedstrijd vol. Het ‘Twentse’
Giant Shimano (inmiddels Giant Alpacin) meldde
zich nadrukkelijk in de kop van het compacte peloton met een ijzersterk koersende Albert Timmer uit
Gramsbergen. Timmer leek lange tijd de Ronde zonder problemen op zijn naam te schrijven, maar in de
slotfase werd hij bijgehaald door een kleine kopploeg,
met daarin de winnaar van 2013, Danny van Poppel
van Trek Factory Team, de sterke Lieuwe Westra uit
het Astana Pro Team, Luca Paolini van Team Katusha,
Raymon Kreder van Garmin Sharp en – toch weer –
Bram Tankink van Belkin Pro Cycling Team. De sterkste man in de ploeg was echter een andere streekgenoot: Tom Veelers van Giant Shimano drukte als
eerste zijn voorwiel over de meet in de eindsprint en
schreef de Profronde Almelo 2014 op zijn naam.
De race was weer een feest om naar te kijken. Maar
het meest indrukwekkend was het moment voor
het startschot. Toen hield het hele peloton een
minuut stilte ter nagedachtenis aan hun jonge collega
Annefleur Kalvenaar die enkele dagen voor de
Profronde een fatale val maakte in Frankrijk.
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COLUMN
KIRSTEN WILD

Kirsten Wild is geboren en getogen in Almelo en ze is de allerbeste wielrenner
die de stad heeft voortgebracht. Sinds de Olympische Spelen in Londen rijgt ze
de successen aaneen. Ze werd Europees kampioen puntenkoers, Wereldkampioen
Scratch en ze won de Wereldbeker op het zwaarste onderdeel, het omnium. Op de
weg presteert ze ook al geweldig met onder meer etappe zeges in de Giro d’Italia,
in China en in de Holland Ladies Tour. In het verre Quatar pakte ze zelfs de eindoverwinning. Kirsten traint nu al hard voor de Olympische Spelen in Brazilië. Ze
heeft nog altijd een warm plekje in haar hart voor de Profronde Almelo. Voor
het magazine geeft ze een inkijkje in haar leven.

MIJN LEVEN
STAAT ECHT IN
HET TEKEN
VAN DE SPORT.
JE HOUDT
REKENING
MET JE ETEN,
JE REIST DE HELE
WERELD OVER

De Profronde Almelo komt er weer aan. Ik weet
nog wel dat ik het als kind heel erg leuk vond om
daar naar toe te gaan. In de Profronde Almelo
zag ik wat je kon doen met die mooie racefiets,
die in de schuur van mijn ouders hing. Ik vond
hem fascinerend, maar ik mocht er niet op. Ik
reed daarom als kind maar hard rondjes rond
ons huis. Eerst op een gewone fiets en daarna
op een BMX. Dan hield ik het stuur vast aan de
remmen, want dan zat je wat lager en dat vond
ik super stoer. Ook reuze gevaarlijk natuurlijk,
maar daar sta je als kind helemaal niet bij stil.
Pas toen ik een jaar of twaalf was, mocht ik van
mijn ouders bij de Zwaluwen, samen met mijn
broer. Ik geloof niet dat er toen al veel meisjes
bij waren, ik reed met de jongens mee en dat
vond ik al helemaal geweldig.
Wedstrijdjes rijden heb ik altijd geweldig
gevonden. Van de rondjes rond mijn ouderlijk
huis maakte ik altijd wedstrijdjes. Wedstrijden
rijden geven nog altijd een kick en vanaf het
moment dat ik bij de Zwaluwen reed, ging het
ook steeds beter. Intussen volgde ik ‘gewoon’
de ALO opleiding en ben ik aanvankelijk ook
‘gewoon’ gaan werken, maar toen ik semi prof
werd en de A-status verdiende, kon ik full
time prof worden. Mijn school zei: ‘Probeer
het een jaar. Als je het niet wat vindt, kom
je gewoon terug.’ Heel even voelde het toen
alsof ik spijbelde, maar toen ik de tijd kreeg
om me echt op dat wielrennen te storten,
werd ik steeds fanatieker. Ik ontdekte ook het
baanwielrennen en intussen is het een beetje
onduidelijk wat nu mijn echte specialiteit is:
fotografie: Sportfoto.nl
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de weg of de baan. Ik snapte ook heel goed wat
Daphne Schippers (atlete die voor sprint koos)
doormaakte toen zij moest kiezen. Ik moest
dat ook voor de Olympische Spelen, kiezen
voor weg of baan. Het liefst had ik ze allebei
gedaan...
Mijn leven staat echt in het teken van de
sport. Je houdt rekening met je eten, je
reist de hele wereld over. Geen idee hoeveel
kilometers ik per jaar maak, dit jaar was ik
alleen al vier keer in Amerika en een keer
in China. Nog afgezien van alle Europese
reizen en het reizen naar trainingsplaatsen
in Nederland. Het zou wel eens interessant
zijn om dat bij te houden. Je sociale leven lijdt
er wel onder. Als vrienden mij vragen: ‘Ga je
mee een kop koffie drinken, is het antwoord:
‘Euh, ik zit in Amerika’. What’s app is echt
een uitkomst, dan blijf je nog een beetje
betrokken. Toen mijn ouders wel even wat
steun konden gebruiken, zat ik ook te ver weg
om bij ze te zijn. Dat zijn moeilijke momenten.
En soms ben ik het reizen ook wel een beetje
zat. Maar die kick van het wedstrijd rijden –
en winnen – is nog altijd even geweldig. Net
zoals het werken naar een doel toe, zoals nu
de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Maar
ik weet natuurlijk wel dat deze carrière ook
eindig is en dat er andere dingen zijn in het
leven. Daarover nadenken is lastig, het staat
nog zo ver van me af. Eerst maar eens de
Spelen in Rio. Dan zien we verder.
Kirsten Wild

EEN BUITENKANSJE
VOOR VRIENDEN VAN
DE PROFRONDE
Onder de vrienden (donateurs) van de Profronde wordt een
origineel gedragen wielershirt van, de winnaar van de Profronde
2014, Tom Veelers verloot. Wilt u ook kans maken op dit prachtige
gesigneerde shirt, dan kunt u zich nu nog aanmelden als vriend
van de Profronde.
U doet een machtiging van 10 euro om kans te maken op dit shirt
tevens bent u als vriend van harte welkom in de permanence
(de Ravelzaal in het Theaterhotel Almelo) waar de wielrenners
zich melden voor het criterium.

BMW maakt
rijden geweldig

Let’s MINI!

wij houden
u uiT de wind...

Wij verrichten graag voor u het nodige kopwerk. Gerichte

wind als het om onderhoudskosten gaat. Zo maken wij het

informatie waarmee u voor de juiste aankoop kiest. Het gaat

verschil ...vaak meer dan een banddikte, want bij ons heeft

ons er om dat u van iedere etappe geniet. Met het beste

u altijd een streepje voor. Graag tot ziens bij BMW Broekhuis

materiaal voorkomt u onnodige pech en houden wij u uit de

Oost en Broekhuis Peugeot Almelo!

Broekhuis Peugeot Almelo

BMW Broekhuis Oost

Twentepoort West 1

Twentepoort West 4

7609 RD Almelo

7609 RD Almelo,

(T) 0546 - 85 10 00

(T) 0546 - 54 50 00

www.broekhuisgroep.nl

www.broekhuisoost.nl

BMW Broekhuis Oost
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besparen

innoveren

Wij zijn uw
ruggesteun bij
subsidies en
besparingen op
arbeidskosten.
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WIJ ZIJN OOK
GRAAG
SUCCESVOL
VOOR U!
BEL ONS !

groeien

N.S.S.G.
MET ONZE
Beveiliging Veiligheid
KENNIS
Training
- Veiligheidsdiensten
GROEIT HET -- BHV
VCA Training
- Brandwachten
- Verkeersregelaars
GELD U WEL - AED Training
- Ontruimingsoefeningen - Kinder EHBO
- Code
95 DE RUG! - RI&E
OP

www.NSSG-BeveiligingenVeiligheid.nl

Wierdensestraat 122 - Almelo | Heraclesstraat 6 - Tilburg
Tel: 0546 45 83 55 | www.considium.nl | info@considium.nl
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Kom je mee?
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Van, voor en over mensen met een beperking en allen die hen een warm hart toedragen

lekker smullen

Afspraak is ook
echt afspraakL e u k !

Van, voor en over mensen met een beperking en allen die hen een warm hart toedragen

Doe eens

VOORJAAR 2011, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE

VOORJAAR 2011, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTE

Heb jij ook
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De bouwmanagers van Kienhuis
Twentepoort Oost 29 - Postbus 622 - 7600 AP Almelo
Tel. 0546 455 100 - info@kienhuis-bm.nl - www.kienhuis-bm.nl
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WIELERSEIZOEN 2015
VERRASSINGEN MAKEN WIELERJAAR 2015 AANTREKKELIJK
DOOR EWALD OUDE STEENHOF

op het moment dat ik dit schrijf, zijn we halverwege het wielerseizoen. We weten wie Parijs-Nice, Giro d’Italia, Dauphine
Liberé en Ronde van Zwitserland hebben gewonnen. De Tour staat op het punt van beginnen. Vorig jaar sneuvelden Froome
en Contador al vroeg als gevolg van valpartijen. Wie was dit jaar het haasje? Wie verraste? Aru, Majka, Pinot, Bardet? Of
Mollema, Gesink, Kelderman? Kruiswijk wellicht? En wie werd sprintkoning nu Marcel Kittel de Tour aan zich voorbij moest
laten gaan?

Het klassiekerseizoen begon al eind
maart met Milaan San Remo. Topsprinter Marcel Kittel zat het voorseizoen in de lappenmand, maar
de Giant-Alpecin ploeg had met
John Degenkolb nog een ijzer in het
vuur. Hij won de Primavera, de openingsklassieker van het seizoen. Dit
kunstje herhaalde Degenkolb enkele
weken later door ook Parijs-Roubaix
op zijn naam te schrijven. Het seizoen kon voor de Duitser en in feite
ook voor zijn ploeg al niet meer stuk.
Tussendoor was de Ronde van Vlaanderen verreden en hier liet de Noorse
topsprinter Alexander Kristoff zich
tot keizer van Vlaanderen kronen.
Na Vlaanderen en de kasseien van
Noord-Frankrijk ging het peloton
de Limburgs/Waalse heuvels in.
In Limburg kwam wereldkampioen
Kwiatkowski als winnaar boven drijven en Luik-Bastenaken-Luik werd
een prooi voor Alejandro Valverde,
die kort daarvoor ook al de Waalse
Pijl op zijn naam schreef.
Dan de etappewedstrijden. Bij Parijs
-Nice liet Ritchie Porte zien al vroeg
in het seizoen in vorm te zijn. Een
andere zware etappewedstrijd in
maart is de Tirrenno Adriatico. Deze
werd gewonnen door Quintana
voor, jawel, Bauke Mollema, Uran,
Pinot en Contador. Dat bood perspectief voor Mollema, die dit seizoen
52

was overgestapt van Belkin (nu Lotto-Jumbo) naar Trek. Hij zou daarna
echter te maken krijgen met een
terugval als gevolg van rugklachten
maar was vlak voor de Tour de France
hersteld.
De reeks belangrijke etappewedstrijden werd na de voorjaarsklassiekers gevolgd door de Giro d’Italia.
Een spannende enerverende wedstrijd, waar Contador uiteindelijk de
sterkste was, maar het Astana-blok
Aru-Landa ook grote indruk maakte.

WIE WAS
DIT JAAR HET
HAASJE? WIE
VERRASTE?
Steven Kruiswijk presteerde daar
top met een zevende plaats en hij
ging in de bergen zelfs met de besten
mee omhoog. Bijna pakte hij de bergtrui. Hij dankte aan die prestatie zijn
ticket voor de Tour.
Enkele weken voor de Tour zijn de
etappewedstrijden Dauphine Liberé
en de ronde van Zwitserland verreden. In deze wedstrijden zien we
wie in vorm zijn voor de Tour. In de

Dauphine zagen we een sterke
Froome. Hij vocht een tweestrijd
uit met Tejay van Garderen. Zou de
Amerikaan dan toch een gevaarlijke
outsider voor de Tour kunnen zijn?
Nibali liet zich in enkele etappes zien,
maar bleef wat meer in de luwte. De
ronde van Zwitserland kende een op papier - minder sterk deelnemersveld. Tom Dumoulin kwam dicht in de
buurt van de eindoverwinning door
de proloog en tijdrit te winnen. Alleen
Spilak en Thomas bleven hem voor.
Dan de Tour. Het stikte van de favorieten. U weet inmiddels hoe het
gegaan is, maar op voorhand denk ik
dat Contador, Froome en Quintana
om het geel strijden, met Nibali
en van Garderen op de tweede rij.
Enkele jonge Fransen en hopelijk
Nederlanders kunnen ook kort in het
klassement komen, maar dan moet
het wel meezitten. In de sprints is
het de vraag wie het stokje van Kittel
overneemt. Ploeggenoot Degenkolb
of de Noor Kristoff. Of misschien
sprinters als Greipel en Cavendish. Ik
weeg het een en ander af bij het samenstellen van mijn tourploeg voor
het Tourspel van Tubantia. De finale
van dit spel is zoals gebruikelijk op
28 augustus tijdens de profronde
van Almelo. We zullen daar zien wie
het bij het rechte eind hadden!

fotografie: Sportfoto.nl

voor meer informatie over het rennersveld in almelo gaat u naar

WWW.PROFRONDEALMELO.NL
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Altijd op de hoogte blijven?
DOWNLOAD DE GRATIS UIT IN ALMELO APP

UIT IN ALMELO.NL
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VDL Enabling Technologies Group Almelo

IJzersterk

talent

gezocht!

Kracht
door samenwerking
VDL ETG Almelo: where hightech meets precision
VDL ETG Almelo is een wereldwijde speler op het gebied van complexe en innovatieve
mechatronische systemen. We ontwikkelen en maken zowel onderdelen en modules als
complete systemen voor hightech productieapparatuur, analyse- en medische systemen.
Deze systemen kenmerken zich door vacuümtoepassingen, precisie positionering, hoge
verplaatsingssnelheden en nauwkeurig gelaste proceskamers en frames. Onze klanten komen
uit de semiconductor, solar, medische en defensie & aerospace industrie.

Kijk voor vacatures op

www.vdletg.com

Wij bieden het complete proces van product design, value engineering, supply chain
management, onderdelenfabricage (verspaning, high-speed frezen, precisieslijpen, lasersnijden
en plaatwerk) en (cleanroom)assemblage tot en met het testen en de aflevering bij de klant.
Ben jij de professional die wij zoeken?
Wij zijn voortdurend op zoek naar professionals met een passie voor techniek die zowel
zichzelf als VDL verder willen ontwikkelen. Wij bieden je interessant en uitdagend werk in een
hightech omgeving met een internationaal werkveld, goede doorgroeimogelijkheden en prima
arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Kijk voor vacatures op www.vdletg.com. Mail je CV en motivatie naar Annette Hagenbeek:
annette.hagenbeek@vdletg.com
VDL ETG Almelo is onderdeel van VDL Groep: een internationale, industriële onderneming die zich toelegt
op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de
assemblage van personenauto’s. In totaal maken 82 werkmaatschappijen verspreidt over 18 landen met ruim
9.100 medewerkers deel uit van de groep waarvan 450 medewerkers werkzaam zijn bij VDL ETG Almelo.

VDL Enabling Technologies Group Almelo bv • Bornsestraat 345
7601 PB Almelo • Nederland • T: +31 (0)546 54 00 00
info@vdletg.com • www.vdletg.com
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EREGALERIJ

VAN PROFRONDE WINNAARS

TOM VEELERS 2014
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
56

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

ROB RUIJGH ‘11

JOHAN MUSEEUW ‘02

PETER PIETERS ‘90

BRAM TANKINK ‘05

SERVAIS KNAVEN ‘00

ERWIN NIJBOER ‘94

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

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

THOMAS DEKKER
GERT STEEGMANS
MARC CAVENDISH
SAMUEL SANCHEZ GONZALES
ROB RUIJGH
MAARTEN TJALLINGII
DANNY VAN POPPEL
TOM VEELERS

fotografie: Sportfoto.nl

PROFRONDE BESTUUR 2015

Reinier Broekhoven

Charlotte Oude Steenhof

Andre Trip

Guido Eggermont

Barry Seelen

Jan Ketelaar

met dank aan

Sebastiaan Masselink

Ritse Gierveld

Riny Holtkamp

Kevin Kel

EUREGIO COMPUTER COLLECTIEF

EC²
automatisering

• Hard- en software
• ICT beheer
• VOIP-telefonie
• Verbindingen

T 0546-827080
I www.ec2.nl • E info@ec2.nl
PROFRONDE ALMELO
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PROFRONDEMENU
SFEER AL PROEVEN IN DE WEEK
VOOR PROFRONDE

1. CASA SANTA MARIA GROTESTRAAT 16
De dag van de Profronde is natuurlijk één groot
feest in de binnenstad. Zeker met alle nieuwe
programmaonderdelen die er dit jaar weer bijkomen.
Maar in de aanloop naar de Profronde wordt het ook

3.

steeds leuker. Helemaal voor de mensen die graag
een hapje buiten de deur eten. Want in de week voor
28 augustus serveren elf horecagelegenheden in
het centrum voor ‘t eerst ProfrondeMenu’s.

2. IBIZA PRINSES CATHARINA AMALIAPLEIN 4

5.
Een vergelijking met de Grand depart van de
Tour de France in Utrecht kan natuurlijk (nog)
niet gemaakt worden. Daar kleurde de hele
stad zo ongeveer geel in de maanden voor de
belangrijkste wielerwedstrijd van de wereld
begon. Maar als het aan de organisatie van de
Profronde Almelo ligt, gaat het er wel steeds
meer op lijken. Winkeliers in de Utrechtse binnenstad gaven hun winkels allemaal de sfeer
van de Tour, hier moet een etalagewedstrijd
voor de middenstand ook mensen ‘opwarmen’
voor de Profronde.
Maar in Almelo is tussen 21 en 28 augustus
niet alleen de sfeer te zien, maar ook – letterlijk – te ruiken en te proeven. Want in elf
restaurants in het centrum komen speciale
Profronde Menu’s op de kaart. Willem IV,
Hookhoes, Ibiza, Shamrock, Wilhelmus, Casa
Santa Maria, Solera, Dock 19, Theaterhotel
Almelo, Kreta en ‘t Wetshuys doen mee.
De menu’s die bij de elf eetgelegenheden op
de kaart worden gezet, zijn een verrassing.
Voor iedere liefhebber is er wat wils en ook
nog eens in verschillende prijsklassen. De een
komt met een smakelijke snelle maaltijd, een
ander pakt uit met een lekker meer gangenmenu. De ProfrondeMenu’s zijn verkrijgbaar
tijdens de gebruikelijke openingstijden van de
restaurants.
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3. Dock19 haven noordzijde 19

4. Hookhoes Grotestraat 126

5. kreta klara zetkinstraat 2

6. the Shamrock grotestraat 135

7. Solera Grotestraat 102

8. theaterhotel almelo Schouwburgplein 1

11.
9. Wilhelmus Grotestraat 107

8.
7.

9.
1.

10. Willem de 4de Catharina Amaliaplein 1

10.
6.

4.

2.

11. ‘t Wetshuys Grotestraat 80

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

Verwarming & Ventilatie

Duurzaam & Energiebesparing

Een goede ventilatie is minstens zo belangrijk

De aandacht voor duurzame,

als een goede verwarming. Onze deskundige

energiezuinige installaties speelt een steeds

medewerkers staan graag voor u klaar, om u

grotere rol in de installatietechniek.

voor te lichten over het comfort van verschil-

Wij kunnen een advies op maat geven.

lende verwarmings- en ventilatiesystemen.

Denk hierbij aan PV-panelen, zonnepanelen,

Maar ook over de energiebesparing,

HRE-cv ketels en warmtepompen (boilers).

de technische kwaliteit en mogelijkheden.

Badkamers & Sanitair

Koeling (duurzaam)

Löwik Installatietechniek biedt u een uitgebreid

Een warmtepomp met een geïntegreerde

assortiment aan badkamers en sanitair. Laat

koeling kan ook koelvermogen genereren en

onze deskundigheid als een warme

daardoor bij een hoge buitentemperatuur voor

douche over u heenkomen. Dan kunt u

een aangename binnentemperatuur zorgen.

zorgeloos genieten van de luxe van een

Wij voorzien u graag van informatie op het

comfortabele badkamer.

gebied van klimaatbeheersing.

Elektrotechniek
Een uitgekiend elektraplan, waarbij lichtpunten

Beveiliging

en wandcontactdozen op de juiste plek

Helaas is het nemen van beveiligings-

zitten en de nieuwste snufjes op elektragebied,

maatregelen tegenwoordig bittere noodzaak.

verhogen uw wooncomfort.

Wij helpen u graag weer een veilig gevoel

Voor een gedegen advies en een veilige,

te krijgen, met oplossingen op maat op het

zuinige elektra installatie, bent u bij ons aan

gebied van brand- en inbraakbeveiliging.

het juiste adres. Ook kunnen we uw bestaande
installatie keuren en zo nodig aanpassen.

Service & Onderhoud
Voor alle technische installaties bieden wij een

Daktechniek

op uw wensen afgestemd

Om het bovenstaande te kunnen garanderen

onderhoudsabonnement.

heeft u natuurlijk wel een kwalitatief goed dak

Onze activiteiten omvatten o.a.:

boven uw hoofd nodig. En daarvoor kunt u

•Keuringen & veiligheidsinspecties

terecht bij onze afdeling daktechniek.

•Preventief- en correctief onderhoud

Wij leveren en monteren:

•Service- en onderhoudscontracten

•Bitumen, EPDM en kunststof

•24-uurs storingsdienst
•Besturing en beheer op afstand van uw
installaties
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dakbedekkingen
•Koper-, lood- en zinkwerken
•Dakgoten & hemelwaterafvoeren

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

PROFRONDE ENTERTAINMENT
5.

1.

2.

4.
6.

3.

1.	Preston Palace Centrumplein
met muziek van René Froger,
Jannes, Juan Niks en Daniel
Oostra. Ook draaien er
verschillende DJ´s.
2. Scheer & Foppen VIP ruimte
3. 	Muziek met een DJ op het
Amaliaplein (Shamrock, Ibiza,
Willem IV, Hookhoes)
4. 	Koornmarkt Urenco KidsHidzPlein
5. Marktplein Nielz
6. Belgie

ROUTE RECLAMEKARAVAAN
Sluitersveld
Rumerslanden
Schelfhorst

Haghoek

Aalderinkshoek

Nieuwstraatkwartier

De Riet
Nieuwland
Ossenkoppelerhoek

Wilt u weten hoelaat
de reclamekaravaan bij
u in de buurt is? Kijk dan
op www.profronde.nl

Windmolenbroek

Ossenkoppelerhoek
Nijrees
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START

LET OP: Dit jaar wordt de route
achterstevoren van voorgaande
jaren gereden.

COLUMN

EWALD OUDE STEENHOF
Sportwedstrijden zijn ´t mooist als niet van tevoren zo ongeveer vast staat wie er gaat winnen. Als er geen favoriet is,
die er huizenhoog bovenuit steekt. Bij het wielrennen hebben
we vaak periodes gehad waarin de winnaar bij voorbaat bekend
was. Zeker in het geval van de Tour de France. We hebben het
nog steeds over het tijdperk Merckx, het tijdperk Hinault, het
tijdperk Indurain en het tijdperk Armstrong, ook al is de laatste
ontmaskerd en zat in die tijd een grote groep toprenners aan de
verboden ‘snoeppot’.

DIT JAAR
ZAGEN WE VOOR
HET BEGIN VAN
DE TOUR WEER
VERSCHILLENDE
TOPFAVORIETEN

Er was in die dagen heel veel ontzag voor de topfavorieten,
maar echt spannend was het zelden. De laatste tien jaren zien
we echter steeds meer renners die de grote rondes kunnen
winnen. We dachten zo´n tien jaar geleden dat we het tijdperk
Contador in zouden gaan. Toch zijn er sinds de eerste tourzege
van Contador al veel verschillende winnaars van de Tour
geweest. Ook Andy Schleck, Wiggins, Froome en Nibali hebben
de afgelopen jaren de Ronde van Frankrijk gewonnen. Dit
jaar zagen we voor het begin van de Tour weer verschillende
topfavorieten. Alleen dat al bezorgde de belangrijkste
wielerwedstrijd van het seizoen veel aandacht. In ons land
werd dat nog eens versterkt doordat de start in Utrecht was
en de eerste etappe naar Zeeland voerde. En dan was er ook
nog de spanning rond de eerste geletruidrager Zou het zo´n
25 jaar na Erik Breukink weer een Nederlander lukken om de
gele trui te bemachtigen? Tom Dumoulin was de hoop van
wielerminnend Nederland.
Hoe het ook zij, vooral de onvoorspelbaarheid maakte dat
we weer vol spanning naar de Tour uitkeken. Daarom is het
ook te hopen dat de matadors van de wielersport elkaar nog
vele jaren blijven bestoken om de overwinning in de Tour en
dat ook talentvolle, sterke jonge renners zoals Quintana, Aru,
Pinot, Bardet - wij hopen dan natuurlijk ook op Kelderman aan het venster kloppen en de spanning verder opvoeren. Dan
zullen we de komende jaren nog veel mooie en enerverende
Rondes van Frankrijk kunnen zien. Het zal de populariteit van
de wielersport zeker ten goede komen na de moeizame jaren,
waarin het soms meer over de dopingperikelen dan over de
prestaties van de renners ging.
Ewald Oude Steenhof

PROFRONDE ALMELO
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4.

5.

PARCOURS
VOOR PRACHTIG
SCHOUWSPEL
1.	
Start- en finish locatie Centrumplein
2. 	VIP ruimte in voormalig Scheer
& Foppen pand
3. 	Muziek met een DJ vanaf 22.00 uur
op het Amaliaplein
4. 	Oprit voor reclamekaravaan
5. 	Hoek Hagengracht:
prima zicht op de renners

2.

6.

6. 	Preston Palace Centrumplein
met muziek van René Froger,
Jannes, Juan Niks en Daniel
Oostra. Ook draaien er
verschillende DJ´s.

1.

Reclamekaravaan:

3.

In de middag rijdt de reklamekaravaan
door verschillende wijken in de stad. Wilt
u zien zien waar de reclamekaravaan langs
komt? Kijk dan op: profrondealmelo.nl
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PROFRONDE ALMELO BEDANKT
‘t Hookhoes | Aandagt B.V. | A. Hinnen en Zn. B.V. | AA-stad Adviesgroep B.V. | Aannemersbedrijf ter Horst B.V. | ABN AMRO Bank
N.V. | Actronics BV | Almelo Promotie | Almelo’s Weekblad | Arends Houten Emballage | Asito | Auto Scholing Twente | B. Wester
Beheer B.V. | Baan Twente | Bar-Biertje | Benadvido B.V. | Berkhof Optiek | Beschermingsbewind Oost Nederland B.V. | Best Groep
| Beveiligingshop Twente | Bink B.V. | BJZ.nu bestemmingsplannen | Bloembinderij Diane | Bolk Transport B.V. | Brasserie De Linde
| Broekhuis Almelo B.V. | Brusse & Masselink Advocaten | Bully’s Bratwurst | Buro Hoogstraat B.V. | Cafe de Stam | Carma Cars |
Centrum Almelo Aktief | Cogas Facilitaire Diensten B.V. | Considium B.V. | De Groene Taxi | De Vastgoedinrichter | Dimotech |
Drankenservice Andre Knol | Dujos Horeca | EC2 | Engberink Technische Installaties B.V. | Eshuis Accountants en Belastingadviseurs
B.V. | Etmaal Bouw & Infra B.V. | Extend B.V. | Falco Vriezenveen B.V. | Ferz reclamestudio/grafisch ontwerp | Fikkert Zonwering |
Firstgear Cars B.V. | Fysiotraining Safe Fitness | Gas Service Team | GDF SUEZ Energie NL | Gemeente Almelo | Goossen Te Pas
Bouw B.V. | Grando Badkamers | Grieks Spec.Rest. ‘Kreta’ | Grootgroener B.V. | Hagens Natuursteen B.V. | Hapre Zorg en Inkomen
| Hendriksen Accountants B.V. | Henry Oude Wesselink Hoveniersbedrijf/Groenverhuur | Herman Media B.V. | Het Bandencentrum
B.V. | Hillen Kantoorefficiency B.V. | Hoogstraten Verwarming B.V. | Huiskes/Kokkeler | HV Installaties B.V. | Ibiza Almelo | ING Bank
| Installatiebedrijf van Kooten B.V. | Intersens Bikes & Parts | J en J Techniek | J. Grobben B.V. | J. Grootelaar Schilderwerken | J.B.
Hulshof Accountants & Belastingadviseurs | Jannie Calot B.V., ijzer- en metaalrecycling | Jannie Vleerbos Communicatieconcepten |
Jazet Sign en Print | Jo Jansen Herenmode | Kamp Autobedrijf | Kamphuis Makelaars | KARA B.V. | Kees Smit Tuinmeubelen | Ketelaar
Accountancy & Belastingadviseurs | Kienhuis Bouwmanagement | Kolkman Business Administration B.V. | KroeseWevers | Kroeskop
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FRAME OFFICES

LEIDEN ROTTERDAM ALMELO

JAVATOREN TE ALMELO
FULL SERVICE
BUSINESS
CENTRE
UNITS VANAF 20M
KANTOREN
VERGADEREN
RECEPTIONISTE SERVICE
TRAÎTEUR/RESTAURANT
2

UNIEKE
SFEERVOLLE
WERKOMGEVING

Stationsstraat 11, 7607 GX ALMELO • +31 (0)546 - 204 000 • info@frameoffices.com • www.frameoffices.com

HAAR SPONSOREN
Beheer | Kroon Advocatuur | Kuiper B.V. | L Amp | Lesker Transport B.V. | Lemerij B.V. | Leus Verkeersschool | Loohuis-Meulenbeld
Installatietechnieken B.V. | Lowik Bouw B.V. | Lowik Installatietechniek | Lubbers Brood en Banket | Maasstaete Rotterdam B.V./
Impact Vastgoed B.V. | Makelaardij Holter | Marijn Backx Fotoproducties | Marquette B.V. | Matthieu Bloem Goudsmid | Mc Donald’s
Almelo | Metaalbedrijf Baas | Meulenkamp Tweewielers | Microform B.V. | MKB Twente | NielZ/Onwijz | NSSG B.V. | Obimex B.V. |
Oosterveld Grondverzetbedrijf B.V. | Orangerie 21 | Otto Simon B.V. | Outlet Store Plus | Panalytical | Plastic Industrie Twente B.V.
| Praktijk van Iersel | Preston Palace | Rabobank Noord Twente | Recognize B.V. | Regiobank Almelo | Rijschool Theo Dijk | Riwald
Corporate Branding B.V. | ROC B2B | Ruiter Bouwbedrijf | Rupert Accountants & Fiscalisten | SBM Bouw- en vastgoedmanagers |
Skihut Almelo | Slagerij Otten | Slagter Tuinen | Smit fotostudio | Smit Tandtechniek | Snelder-Zijlstra Makelaars | Soweco N.V. | Spit
Electromechanica B.V. | Stamsnijder-Homan B.V. | Stg Sfeer Binnenstad Almelo | Stichting Weekmarkten | Stijlgenoten | Syntus B.V.
| Studio MAD | Tandtechnisch Laboratorium Kesseler & Reuvekamp | Ter Braak Willems Notarissen | Ter Steege Indie Almelo b.v. |
Thats IT | The Shamrock/Belgie | Theaterhotel Almelo | Tibbe Restaurant en Partycentrum | Triple F Security | Trivium Meulenbelt
Groep | Tuinkussen.nl | TW Frites en Snacks | Twente Personeelsdiensten B.V. | Twente65Plus | Unive | Urenco Nederland B.V. | v.d.
Bosch & Fikkert | Van Katoen en Nu | Van Olffen IJscotheek | Van Ommen Makelaardij | VDL Enabling Technologies Group | Vos
Capelle | Vredehof Uitvaartverzorging | Wadinko N.V. | Wansink & Partner | Weghorst Ideaal Wonen | Wesselink, Hans Groente en
Fruit | Westerhuis Verhuur | Wetshuys ‘t | Wigger Van het Laar Gerechtsdeurwaarders | Wilhelmus Koffie & Eethuis | WIS Workwear
| Wissink Schilders en Spuiters B.V. | Witzand Bouwmaterialen B.V. | Woolderink Technische Installatie BV | Zorg in Twente B.V.
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Dat het wat langer
duurde doet er niet toe.
We hebben ‘m bedwongen,
die Mont Ventoux...

Groeten uit de Proven
ce!
Gabriël, cateraar
van de Profronde

Cateraars van het

Amstel Radler
VIP Paviljoen

en oﬃciële sponsors van
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