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DAT WIL JE 
NIET MISSEN!

150 VRIJWILLIGERS HET IS FEEST IN DE STAD

topgasten; Bram Tankink en Steven 
Rooks. Dankzij onze sponsoren kan 
iedereen gratis genieten in ’t Hookhoes. 
De hele week wordt het traditionele 
profrondemenu geserveerd in verschil-
lende restaurants in de stad. 

Op donderdag en vrijdag zijn er zake-
lijke netwerkevents voor en door het 
bedrijfsleven. En voorafgaand aan de 
echte wedstrijd mogen de jongste 

fietsliefhebbers laten zien wat ze 
in hun mars hebben tijdens de 
Dikke Banden Race. Elk jaar goed 
voor vele deelnemers uit Almelo 
en omstreken. Gevolgd door de 
reclamekaravaan. En dan is er 
uiteraard de wedstrijd zelf nog, 
omlijnd door mooie muziek en  
veel gezelligheid. Wie wil dat  
nou missen?! Lees er alles over  
in deze krant. Graag tot de 30e! 

De Almelose Profronde staat voor 
sportiviteit en gezelligheid. Zo op de 
valreep van de vakantie. Nog even 
lekker een avondje de stad in voor-
dat we weer naar school of naar het 
werk gaan. Ook dit jaar is er een 
geweldig randprogramma. 

Het begint al met een interessant 
Wielercafé op woensdag 28 augustus. 
Eddy van der Ley ontvangt dan twee 

PROGRAMMA 2019 
16.30 - 17.15  Decathlon  

Dikke Banden Race

17.15 - 17.30 Huldiging winnaars

17.45 - 19.00 Reclamekaravaan

19.00 - 19.15  Schoonmaak parcours

19.15 - 19.45  Jeugdrenners  
Zwaluwen/inrijden 
Profrenners

19.30 - 20.00  Presentatie  
Profrenners

20.00 Start Profronde

22.15 Huldiging profs

Vanaf 22.30  Muziek in de stad,  
dj’s en bands



TANKINK EN ROOKS IN 
ALMELOOS WIELERCAFÉ 
De echte wielerliefhebbers hebben het al lang in de agenda staan; de vijfde 
editie van het Wielercafé. Journalist en wielerkenner Eddy van der Ley vraagt 
op 28 augustus Bram Tankink en Steven Rooks de koerstrui van het lijf. 
“We hebben weer topgasten.”

“Mooi dat het weer rond is!” Presentator 
Eddy van der Ley is verguld met een 
nieuwe editie. “Fantastisch dat Almelo 
dit prachtige wielerevenement, inclusief 
een interessant randprogramma met 
Wielercafé, nog steeds in de benen kan 
houden. Dat is niet eenvoudig. Veel 
soortgelijke criteriums zijn in de loop 
der jaren ter ziele gegaan.” 

Memorabel
Wielerromantici weten hun weg inmid-
dels te vinden naar het Wielercafé. Hen 
wacht traditiegetrouw een memorabele 
avond met humor, inhoud en mooie 
verhalen. Aan de hand van Eddy van 
der Ley geven de twee kleurrijke ex-
topcoureurs een onthullend kijkje achter 
de schermen van de wielerwereld. Rooks 
en Tankink vertellen honderduit over 
successen en tegenslagen, verpakt in 
mooie anekdotes en leerzame verhalen. 
In het interactieve programma krijgt 
het publiek uitgebreid de gelegenheid 
vragen te stellen. Na afloop is er een 
meet & greet. Het is al vijf jaar een 
topformule in Almelo.

Hoewel Van der Ley zo’n 120 keer per 
jaar op het podium staat van cafés of 
theaters, heeft Almelo een speciaal 
plekje in zijn hart. “Elk jaar komt een 
redelijk vaste groep échte wielerlief-
hebbers naar het Wielercafé. Prachtig 
om hun enthousiasme en betrokkenheid 
te zien. Ik ken het publiek en weet wat 
de bezoekers mooi vinden. Eigenlijk 
hoef ik me nauwelijks voor te bereiden. 
Als wielerliefhebber volg ik alles, sla 
alles wat ik hoor op. De mooie verhalen 
komen altijd vanzelf.”

Bram Tankink
Zowel jong als oud komt dit jaar aan 
hun trekken met het programma. Koers-
kapitein Bram Tankink werd vorig jaar 
nog derde in Almelo. Hij is een echte 
Tukker; nuchter en met veel droge 
humor. De tegenwoordig in de regio 
Maastricht wonende Tankink groeide 
in de loop der jaren uit tot een heus 
cultfiguur. In 2018 stopte hij als beroeps-
renner. Hij begon als knecht van de 
kopmannen, maar ontwikkelde zich tot 
een onbetwiste koerskapitein. In die 

hoedanigheid was hij het afgelopen 
decennium van grote waarde voor de 
Jumbo-ploeg. In 2005 schreef Tankink 
de Ronde van Almelo op zijn naam. 

Steven Rooks
Rooks behoort tot de succesvolste 
Nederlandse wielrenners aller tijden.  
De ranke klimmer uit Noord-Holland 
had in 1988 eigenlijk de Tour de France 
moeten winnen, maar eindigde als 
tweede. Hij zegevierde dat jaar wel op 
Alpe ‘d Huez en pakte de bolletjestrui. In 
die periode vormde hij een gevleugeld 
duo met collega-klimmer Gert-Jan 
Theunisse. Verder won Steven Rooks 
grote klassiekers als Luik-Bastenaken-
Luik en de Amstel Gold Race.

Van der Ley: “Het mooie van het wieler-
café is dat je met elkaar ook vooruit 
kan kijken op de komende koers.” Het 
Wielercafé is sinds vijf jaar onlosmakelijk 
verbonden met het Almelose wielereve-
nement. Door een interessant randpro-
gramma te bieden, is de Profronde een 
meerdaags evenement voor een grote 
groep liefhebbers. Presentator Eddy van 
der Ley ontving in het Almelose Wieler-
café eerder al grote namen als Eddy 
Planckaert, Gert Jakobs, Jelle Nijdam  
en Tourwinnaar Jan Janssen. 

28 AUGUSTUS 2019
19.30 UUR - HOOKHOES

De toegang is gratis. Het 
Wielercafé is in het Hookhoes 
aan het Amaliaplein. De 
inloop is vanaf 19.30 uur en 
het programma begint om 
20.00 uur.

Steven 
Rooks 
Voormalig 
Nederlands 
profwielrenner

Foto: Pim Ras

Bram 
Tankink 
Voormalig 
Nederlands 
profwielrenner

Eddy 
van der 
Ley 
Presentator, 
schrijver, journalist 
en wielerkenner

Het Wielercafé wordt 
mede mogelijk gemaakt door
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“DE PROFRONDE 
HEEFT NOG STEEDS 
EEN ENORME 
AANTREKKINGS-
KRACHT”

Het is zijn zevende jaar als voorzitter van de Stichting Profronde Almelo. Reinier van Broekhoven doet het nog altijd met 
veel plezier. “Het is elk jaar een enorme uitdaging om alles weer rond te krijgen. Maar ik hou van uitdagingen. En Almelo 
kan altijd rekenen op trouwe sponsoren en vrijwilligers, dat is zo fijn. Zij dragen met elkaar dit fantastische evenement.”

Er zijn volgens Van Broekhoven niet 
veel criteriums die een dergelijk groot 
evenement zo goed georganiseerd 
krijgen met louter vrijwilligers. “Dat 
maakt mij elk jaar enorm trots. En dat 
motiveert ook om er steeds weer vol 
voor te gaan.” Een paar weken voor de 
37e editie van de Profronde is de agenda 
van de voorzitter goed gevuld met werk 
voor de Profronde. “De spanning loopt 
op, maar ik kijk er weer erg naar uit. De 
Profronde heeft nog steeds een enorme 
aantrekkingskracht. Het is een mooie 
traditie, met grote regionale uitstraling 
en ongetwijfeld ook dit jaar weer met 
toonaangevende renners. Ook de onder-
steuning vanuit Almelo Promotie is voor 
ons belangrijk.”

Hele jaar rond
Het bestuur van de Profronde is er niet 
alleen in de periode voor de wedstrijd 
druk mee. “Het begint eigenlijk al op de 

dag na de wedstrijd. Dan evalueren 
we met elkaar en kijken we vooruit. 
Waar kunnen we veranderingen in 
aanbrengen? En wat kunnen we als 
randprogramma bieden om zoveel 
mogelijk mensen te bereiken? Je moet 
elke keer weer zorgen dat je inspeelt 
op de veranderingen, bijvoorbeeld in 
de binnenstad. In de stad vinden veel 
evenementen plaats en dat is natuurlijk 
ongelooflijk goed en belangrijk voor 
de stad. Maar dat betekent ook dat het 
bedrijfsleven veel gevraagd wordt om 
ook een financiële bijdrage te leveren. 
Het blijft vaak lang onzeker of we het 
financieel allemaal weer rondkrijgen”, 
legt hij uit. Ook speelt de vakantie-
periode een grote rol. “Dit jaar hebben 
we geluk; de bouwvak is voorbij. Veel 
mensen zijn terug van vakantie. De 
Profronde staat voor velen voor gezellig-
heid aan het einde van de zomer en het 
begin van het werkseizoen.”

‘’De Profronde 
staat voor 
velen voor 

gezelligheid 
aan het einde 
van de zomer 

en het begin 
van het 

werkseizoen‘’

Veel kinderen kijken er al lang van 
tevoren naar uit; de jaarlijkse reclame-
karavaan van de Almelose Profronde. 
Sponsoren van de wielerwedstrijd 
rijden in auto’s door de stad en delen 
lekkers, kadootjes en andere promotie-
materialen uit. Het zorgt elk jaar voor 
veel publiek en kinderen die met een 
tas vol tevreden teruggaan naar huis.  

Wees erbij!
De reclamekaravaan rijdt tussen 
17.45 en 19.00 uur door het Almelose 
centrum. Zorg dus dat je langs de kant 
staat en vergeet je paraplu of tas niet! 

Kijk op www.profrondealmelo.nl 
voor alle informatie over de Profronde.

Voorafgaand aan de 37e editie van de Profronde van Almelo, 
op vrijdag 30 augustus, komt de populaire reclamekaravaan weer langs. 
Dit jaar met meer auto’s dan de afgelopen jaren. De sponsoren rijden in 
de karavaan deze vrijdag alleen in het centrum van Almelo. 

Vernieuwingen
Ook dit jaar zijn wat vernieuwingen 
doorgevoerd. Zo is er gekozen voor 
een Profrondekrant, in plaats van 
een magazine. Uit kostenoverweging, 
maar ook omdat verandering soms 
zorgt dat je net weer andere of meer 
mensen bereikt. Het Wielercafé is 
dankzij een sponsor dit jaar gratis 
te bezoeken. “Daardoor is het voor 
iedereen toegankelijk. Dat vinden 
we belangrijk. Dus, ben je wielergek 
of niet. Kom gewoon gezellig langs, 
alleen of neem iemand mee. Luister, 
onder het genot van een hapje en een 
drankje, naar de prachtige verhalen uit 
deze bijzondere wereld.”

De jaarlijkse sponsorkaravaan rijdt van-
af dit jaar in de avond in het centrum. 
“Daardoor kunnen meer sponsoren 
zich volop presenteren aan de stad en 
daar doen de sponsoren ook erg veel 
moeite voor. Daar wilden we graag 
aan voldoen. De reclamekaravaan is 
echt een evenement op zich. Zonder 
sponsoren geen wielerronde.” 

 Grote publiekstrekker  

Reclamekaravaan 
Profronde rijdt 
alleen door 
centrum
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Reclame
die altijd 
raakt!
Aandagt, het full-service reclame- en marketing 

bureau zorgt ervoor dat mensen verliefd worden 

op jouw merk. We ontwerpen elke dag – met liefde 

– unieke en creatieve communicatieconcepten, 

met maar één doel: succes. Met onze jarenlange 

ervaring, eigentijds denken en moderne mediamix 

worden jouw klanten in hun hart geraakt. 

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.aandagt.nl 

of bel 0546-850369 



Zorg voor
vitaliteit.

      
KOM LANGS OF BEL VOOR

MEER INFORMATIE 0546 71 40 40
www.praktijkvaniersel.nl

Onze locaties
Hoofdlocatie Heracles Stadion
Van Riemsdijkplein 36-38
7606 ZA Almelo

Het Huis voor Vitaliteit
Haven Noordzijde 37
7607 ES Almelo

Basic-Fit Groenplein
Groenplein 2
7604 BG Almelo

Sportstudio Vroomshoop
Afrikalaan 1a
7681 ND Vroomshoop

En volg ons via Facebook:
facebook.com/praktijkvaniersel

Diagnostiek
• Echografie

• 4D scan

• Sensewear

• Hartcoherentie

• Sport- en preventietest

• Backcheck

• Podotherapie

Therapie
• Orthopedische manuele therapie

• Fysiotherapie

• Sportfysiotherapie

• Arbeidsfysiotherapie

• Dry Needling

• Revalidatie

• Stressreductie

• Vitaliteitscoaching

• Medisch trainingstherapie

• Muscle activation 

• Kinderfysiotherapie

• Psychomatische therapie

Vitaliteit
• Vitaliteitsscan

• Vitaal zwanger

• Ouderengym

• VIP (EMS)-training

• Valpreventie

• Andullatie

• Leefstijl- & vitaliteitscoach
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“Ik vond het zo leuk, dat ik me meteen 
erna bij de Zwaluwen in Almelo heb 
aangemeld”, vertelt ze enthousiast. 
Lieve raadt iedereen aan om mee te 
doen met de Dikke Banden Race. “Veel 
mensen vinden fietsen, bijvoorbeeld 
naar school, saai. Maar als je éénmaal 
hebt meegedaan, of zelfs hebt gewon-
nen, dan weet je hoe leuk het is!”

Eigen fiets
Meedoen is heel makkelijk; je hoeft 
alleen maar een fiets met dikke band-
en (dus geen racefiets) mee te nemen. 
Deelname is gratis. Kinderen die geen 

helm hebben, kunnen er een lenen. De 
deelnemers worden ingedeeld in leef-
tijdscategorieën. Opa’s, oma’s, ouders, 
vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte 
uitgenodigd om jonge fietsers aan te 
moedigen. Publiek kan na de Decathlon 
Dikke Banden Race gewoon blijven, want 
dan rijdt de reclamekaravaan het parcours 
op. Vanuit de deelnemende voertuigen 
worden kadootjes en snoepjes gegooid 
naar het publiek langs de kant.

Prijzen
Winnaars ontvangen een mooie beker, 
felicitaties van de rondemiss en maken 

een rondje in een cabriolet over het 
wielerparcours. Alle kinderen uit Almelo 
en omgeving mogen deelnemen, mits ze 
kunnen fietsen en geen lid zijn van een 
wielervereniging. Alleen de kinderen van 
7 tot en met 12 jaar kunnen meedoen 
voor een beker en meedingen naar een 
finaleplaats in de landelijke Decathlon 
Dikke Banden Race.

Schrijf je nu, tot één dag voor de start, 
snel in via www.profrondealmelo.nl. 
Later aanmelden kan wel, maar 
dan staat je naam niet meer op 
de deelnemerslijst. 

Ze komen uit de hele regio; de deelnemers van de populaire Decathlon Dikke Banden Race. Voorafgaand aan de 
37e editie van de Profronde van Almelo op vrijdag 30 augustus, is het wielerparcours ook dit jaar weer eerst voor 
de jongste fietsliefhebbers. 

De Decathlon Dikke Banden Race is 
in de afgelopen jaren uitgegroeid tot 
een groot succes. Veel kinderen reden 
al mee op hun eigen fiets. Zo ook de 
12-jarige Lieve uit Hengelo. Haar deel-
name maakte zoveel indruk, dat ze 
meteen erna lid werd van de wielerver-
eniging. Haar vader maakte haar attent 
op de race. “Ik hou van fietsen, dus 
het leek me wel leuk”, vertelt ze over 
haar deelname van twee jaar geleden. 
“Papa fietst ook vaak, dus ik wilde het 
ook wel eens proberen.” En met succes; 
Lieve werd tweede en ontving een 
mooie beker waar ze supertrots op is. 

Hennie herinnert zich zijn eerste 
wedstrijd (in Wierden) nog al te goed. 
“Ik was 14 jaar en heb er een leuk 
bekertje aan overgehouden”, lacht hij. 
De nachten voor de wedstrijd sliep 
hij slecht. “De dag van de wedstrijd 
was het ook nog eens heel slecht 
weer, waardoor iedereen afhaakte. 
Maar ik moest en zou die wedstrijd 
fietsen, dus vertrok ik via Ootmarsum, 
waar ik onderweg mijn kleren uit 
moest wringen en het water uit mijn 
schoenen moest laten lopen, via 
Reutum naar Wierden. Ik volgde 

de borden, want ik had geen idee waar 
het lag”, lacht hij. Eigenlijk mocht hij 
niet starten, omdat Hennie niet uit de 
gemeente Wierden kwam. Maar hij bleef 
net zo lang wachten, totdat iemand zei: 
“Ach, laat die jongen toch meefietsen.” 
Hennie werd tweede en won een beker. 
“Wat was ik trots!” Het was het begin 
van een prachtige carrière op de fiets.

De gewonnen beker is overigens te 
bewonderen in het museum in het 
geboortehuis van Kuiper. Het adres 
is Schotbroekweg 2 in Denekamp. 

Tips van Hennie Kuiper:
•  oefen lekker veel. Buiten of bijvoor-

beeld op het mooie parcours van  
de wielervereniging de Zwaluwen

•  niets moet, alles mag. Het gaat 
vooral om het plezier in het fietsen

•   zorg voor een goede banden-
spanning

•   let goed op de hoogte van het 
zadel, anders trap je geforceerd  
en dat is niet goed voor je lichaam

•  zorg dat je fiets goede  
remmen heeft

•  let goed op onderweg, omdat  
je met veel mensen tegelijk fietst

•  let goed op elkaar onderweg

WIELERLEGENDE HENNIE KUIPER: WAT WAS IK TROTS!
Hennie Kuiper won in de Tour de France twee keer (1977 en 1978) de etappe 
naar Alpe d’Huez en werd twee keer tweede in het eindklassement. Daarna 
was hij tot en met 1996 ploegleider.

VOOR EVEN 
EEN ECHTE PROF
Doe mee met de Dikke Banden Race op je eigen fiets 
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In 1977 kroop Middeljans voor het 
eerst in de rol van speaker. “Renners uit 
Frankrijk wilden komen om hier mee 
te doen aan een wedstrijd. Dat kon in 
Enter, waar ik vervolgens verslag van 
mocht doen.” Helemaal nieuw was de 
wielerwereld overigens niet voor hem, 
want hij was in die tijd al verbonden 
aan de Almelose Wielervereniging 
de Zwaluwen, waar hij onder meer 
junioren begeleidde. En zelf fietste hij 
ook amateurwedstrijden. De rol als 
speaker bleek de wielerkenner op het 
lijf geschreven. “Het beviel zo goed 
dat ik nooit meer achter de microfoon 
ben weggegaan”, lacht Middeljans, die 
vooral opviel door zijn enthousiasme, 
zijn enorme wielerkennis en goede 

voorbereiding. Bovendien betrok hij ook 
de randactiviteiten van evenementen 
bij zijn verslagen. En werden overleden 
personen die verbonden waren aan de 
sport of aan de lokale evenementen, 
uitgebreid door hem geëerd. 

Vakkennis
“Je staat in het centrum van de wedstrijd. 
Dat is het allermooist. Je maakt alles mee. 
Bovendien vind ik het leuk om mensen 
te vertellen over de sport en de renners. 
Over iedereen weet ik wel iets.” Alle ken-
nis werd vroeger vergaard in de avonden. 
Dan zat Middeljans uren te bellen met 
clubs en renners voor uitslagen. Vak-
bladen en kranten werden doorgespit en 
informatie werd verzameld. “Dat kostte 

veel tijd. Het was een tijdrovende hobby. 
Tegenwoordig is dat door het internet 
natuurlijk veel makkelijker. Hoewel ik de 
laatste jaren iets minder hoefde voor te 
bereiden, omdat het wat meer vanzelf 
ging, moest ik natuurlijk wel bijblijven. 
Ik lees veel, bijvoorbeeld over nieuwe 
renners. En de televisie staat bij ons 
eigenlijk altijd aan. En dan uiteraard  
altijd op wielrennen.”

Nederlandse top
Middeljans werd na zijn eerste wedstrijd 
voor vele criteriums gevraagd. En bereik-
te de top als speaker. Hij mocht verslag 
doen van een wereldkampioenschap 
in Nederland en in Duitsland. Was 
zelfs de enige speaker die twee keer 
de Elfstedentocht (schaatsen) mocht 
verslaan. Zijn stem werd door menig-
een herkend, bijvoorbeeld tijdens het 
winkelen en tijdens etentjes. En hoewel 
de wielersport in het westen meer leeft, 
blijft toch de Almelose Profronde voor 
hem uniek. “De drukte in Almelo maakt 

de ronde zo speciaal. Veel criteriums 
werden afgeschaft, omdat ze minder 
publiek trokken of financieel niet 
meer haalbaar waren. Maar in Almelo 
ging het altijd door en was ieder jaar 
onverminderd druk en gezellig.”

De liefde voor de wielersport gaat 
nooit over. Maar hij vindt het als speaker 
mooi geweest. “Ik stop nu. Het is goed 
zo. Ik wil jongeren niet in de weg zitten. 
Er komt vast wel een goede opvolger 
voor mij. Niemand is onvervangbaar”, 
besluit hij bescheiden. 

Laatste Profronde voor speaker Middeljans  

“HET IS GOED GEWEEST”

“Ik wilde alleen 
deze twee nog 
graag doen, 
omdat ze heel 
speciaal voor 
mij zijn.”

De Almelose Profronde en Harry Middeljans zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Ruim twintig keer deed hij als speaker verslag van de wedstrijd. 
Afgelopen juli nam de 68-jarige Middeljans officieel afscheid als speaker. 
Twee rondes kunnen hierna gelukkig nog op hem rekenen; de Ronde van  
de Achterhoek en de Almelose Profronde. “Ik wilde alleen deze twee nog 
graag doen, omdat ze heel speciaal voor mij zijn.”

Handen schudden, prijzen uitreiken aan de 
winnaars en naast de burgemeester staan 
voor de start van de wedstrijd op vrijdag 
30 augustus. Voor Angelique Plasman (49) 
gaat haar rol als kersverse rondemiss echter 
veel verder. “Ik wil aanspreekpunt zijn en 
de verbinding leggen tussen het bestuur, 
de renners en het publiek. Communicatie 
is op zo’n dag erg belangrijk.” 

Eigenlijk kwam Angelique heel spontaan 
in beeld als mogelijke rondemiss voor 2019. 
“Ik werk bij Prescan in Hengelo en we kregen 
een sponsorverzoek van de Profronde”, vertelt 
ze. “De directeuren van ons bedrijf komen uit 
Almelo en ik weet dat hun hart daar nog altijd 
ligt. Ze wilden uiteraard meteen meedoen.”

Overvallen
Dat de Profronde nog op zoek was naar een 
rondemiss kwam op een gegeven moment in 
de gesprekken naar voren. “Toen kreeg ik de 
vraag of ik dat wilde doen. Dat overviel me 
wel een beetje”, lacht ze. Maar het leek haar 
ook meteen wel erg interessant. “Ik kom al 
jaren bij de Profronde. Ik ben een Nijverdalse, 

maar woon hier al vijf jaar. Mijn partner komt 
uit Almelo. Inmiddels voel ik me wel een 
beetje een Almelose.”

Communicatie
Angelique had echter een belangrijke voor-
waarde om in te stemmen met haar nieuwe rol; 
het mocht niet alleen gaan om het mooi zijn. 
“Dat vind ik zo inhoudsloos. De communicatie 
op zo’n dag is erg belangrijk, daar wil ik graag 
mijn steentje aan bijdragen. Vanuit mijn werk 
als event- en projectmanager heb ik daar veel 
ervaring mee. Ook met netwerken. En ik heb 
veel modellenwerk gedaan, dus een podium is 
mij gelukkig niet onbekend. Van mij wordt ook 
verwacht dat ik een praatje maak met sponsors 
en renners. Ik speel een centrale rol die dag. 
Het moet zorgen voor een ontspannen en fijne 
sfeer bij iedereen. Alles komt in deze functie 
samen en dat spreekt mij erg aan.”

Hoewel ze inmiddels weet wat er van haar 
verwacht wordt, vindt ze het toch ook spannend. 
“Ik laat het maar gewoon op me afkomen. Het 
wordt gewoon een hele gezellige dag. Heel erg 
leuk dat ik daar onderdeel van mag zijn!”  

Rondemiss Angelique Plasman heeft centrale rol tijdens Profronde

“IK VIND HET HEEL SPANNEND 
EN TEGELIJKERTIJD OOK ZO LEUK!”

1984 2013 2014 2017 2018

De rondemiss wordt gekleed door 
The Gallery en Jan Pas te Wierden
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Internet 
en Mobiel 
Bankieren

8,7
Service

8,8

9,3
Algemeen

Klanten geven 
ons deze cijfers:

 
Aastad Adviesgroep
Vriezenveenseweg 122
7602AK Almelo
T 0546-822221
E info@aa-stad.nl
I www.aa-stad.nl

Bron: Consumentenbond juni 2019

Weer de
hoogste
waardering!

Ge·zond·heid 
zelfst.naamw. [v]

1. Welbevinden
2. In goede staat zijn 

Dat is ‘t volgens ons woordenboek. 
Welbevinden is heel persoonlijk en 
voor iedereen anders. Maar lichamelijk 
in goede staat zijn - daar weten wij 
alles vanaf. Onze innovatieve health 
checks geven je in 1 dag inzicht, je 
krijgt direct de uitslag. Meestal vinden 
we niks en dan kun je gerustgesteld 
naar huis. Lekker toch? 

Nieuwsgierig? Bel 074 255 9 255 
voor een vrijblijvend advies of kijk
op prescan.nl

Groei mee 
met uw 
vermogen
Kies voor een partner, meer dan een bank. 

Ontdek hoe onze ervaren en betrokken bankiers u
helpen groeien met iedere stap. Laag op laag, een leven lang.  

Dat is private banking volgens InsingerGilissen.

EVERY STEP OF THE WAY

Wilt u kennismaken met onze experts in Twente? Maak 
een afspraak via insingergilissen.nl. Of neem contact op 
met René Dijkers (06 1187 0983).

I N S T A L L A T I E G R O E P

8 PROFRONDE COURANT |  VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2019



Schipbeekstraat 26 Almelo - Telefoon 0546 807 895

ontwerp 

je eigen 

spandoek
ontwerp 

je eigen 

spandoekTwentepoort Oost 29  7609 RG Almelo  T  0546 - 455 100  E  info@kienhuis-bm.nl  W  www.kienhuis-bm.nl

Rendement 
door uitgekiend 
bouwmanagement

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 van Kienhuis Bouwmanagement.
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Al sinds jaar en dag bezoek ik 
de Profronde van Almelo. Voor 

mij als puber uit Vroomshoop 
was dat vroeger namelijk de 

enige kans om mijn wielerhelden 
in levenden lijve te kunnen aan-

schouwen. Gezin De Boer had 
niets met wielrennen en een 
autoritje naar eender welke 

koers zat er voor mij dan ook 
niet in. Maar toen was daar in 

1983 opeens het wielerspektakel 
in Almelo. Als jochie van 12 kon 

ik dat op de fiets af, voor mij 
een buitenkansje dus! Mijn 

ouders gaven toestemming om 
te gaan, mits een schoolvriendje 

me zou vergezellen. Dat was 
echter snel geregeld. 

De editie van 1989 deed mijn hart het 
snelst kloppen. Toen stond er namelijk 
een tweevoudig Tour de France winnaar 
op de startlijst. “Dat ik dat nog mee 
mocht maken!”, dacht ik als inmiddels 
17 jarige. Mijn reisgenoot was Christian 
en we keken onze ogen uit, want het 
was Laurent Fignon die zijn opwach-
ting maakte. De Tourwinnaar van 1983 
en 1984 was in de Ronde van Frankrijk 
van 1989 weliswaar op de laatste dag 
verslagen door Greg LeMond (in de  
befaamde tijdrit op de Champs-
Élysées), maar dat maakte onze adoratie 
voor een heuse Tour de France winnaar 
er niet minder om.

Toen gebeurde het! Uiteraard won onze 
held in Almelo en op het huldigings-
podium trok hij zijn wielerhandschoentjes 
uit. Met een ferme zwaai, zoals alleen 

helden dat kunnen, gooide hij deze 
handschoentjes het publiek in. En één 
van de handschoentjes kwam, met een 
boogje, recht op me af. Nog voor ik 
echter kon springen (ik was toen nog 
geen 2 meter zoals nu), verschenen 
er tientallen handen boven me. “Weg 
handschoentje”, dacht ik en een moment 
van zware ontgoocheling volgde. Dat 
was echter van zeer korte duur, want 
naast mij hoorde ik een euforisch: “Ik 
heb hem, ik heb hem, ik heb hem!”, uit 
de mond van Christian komen. Teleur-
stelling en een vleugje jaloezie maakten 
snel plaats voor blijdschap, zeker toen ik 
het handschoentje van Fignon een paar 
tellen mocht dragen.

Met zowel Laurent Fignon, als zijn hand-
schoentje liep het echter niet goed af. 
Op 31 augustus 2010 overleed Fignon 

op 50-jarige leeftijd aan de 
gevolgen van kanker. Dat was, 
op één dag na, precies 21 jaar 
na zijn zege in Almelo. Het hand-
schoentje werd door Christian 
vakkundig opgeborgen op een 
plek waar niemand deze ooit zou 
kunnen vinden. En dat blijkt tot 
op heden goed gelukt, want het 
handschoentje is spoorloos. 

Ik heb de hoop echter nog niet 
opgegeven. Jaarlijks ga ik met 
Christian naar de Amstel Gold Race 
en onlangs waren we samen een 
weekeinde in Brussel bij de Tour 
de France. Steevast vraag ik dan 
aan hem of hij wellicht het hand-
schoentje nog is tegengekomen. 
“Ik zal nog eens op zolder kijken”, 
verzucht hij dan. 

Column Enno de Boer  

HET HANDSCHOENTJE 

VAN FIGNON

ROCB2B; al meer dan dertig jaar sponsor 

“GEÏNTERESSEERDE 
ONDERNEMERS ZIJN 
VAN HARTE WELKOM”
De Almelose Profronde wordt elk jaar weer mogelijk gemaakt door vele spon-
soren. Het Regionaal Ondernemers Contact B2B is er hier één van. En meteen 
een hele trouwe; al ruim dertig jaar zijn zij verbonden aan de Profronde.

Hans Hammink is voorzitter van het 
Regionaal Ondernemers Contact B2B. 
Samen met zijn medebestuurders 
Robert Heerze, Richard Holsink, Astrid 
Riemslag en Siegfried Steen zorgt hij 
voor een stabiele basis en staat hij voor 
de kwaliteit van de bijeenkomsten en 
netwerkcontacten. Het ROC B2B is in 

1984 ontstaan vanuit de business club 
van Heracles Almelo en is sindsdien 
uitgegroeid tot de grootste onafhan-
kelijke business club van Twente. “Met 
het sponsoren van maatschappelijke en 
sociale doelen en sportevenementen 
in de regio Twente wordt een bijdrage 
geleverd aan de versterking van de 

regio Twente. De Almelose Profronde 
is erg belangrijk voor het ondernemers-
netwerk in Almelo en voor onze maat-
schappelijke functie voor de Almelose 
gemeenschap. Eén van onze doelstel-
lingen is ‘verbinden’. Dat doen we dus 
met onze bijdrage volop!”

Hammink: “Voor mij is het evenement 
de place to be na mijn vakantie. Ik ben 
er altijd! Het is een prachtig moment 
om te netwerken. Dat is dit jaar ook 
weer belangrijk voor ons. We willen 
namelijk graag nieuwe deelnemers 
die bij ons passen. We verjongen en 
vernieuwen constant om een goede 
afspiegeling te zijn van het Twentse en 
Almelose netwerk. Het aantal onder-
nemers in Almelo en omgeving groeit.  
En daar komen wij uiteraard graag mee 
in contact. De Profronde is hiervoor een 
mooie gelegenheid.” We zijn trots dat 
we dit prachtige evenement in Almelo 
mogen ondersteunen.

Netwerken en partnerschap staat 
voorop bij het ondernemers contact. 
“We zijn onafhankelijk en dat willen 
we graag zo houden. Dat past bij 
ondernemerschap. We willen onze 
deelnemers en hun partners een zo 
goed mogelijke omgeving bieden 
om elkaar te ontmoeten, elkaar te 
versterken, de regio Twente te ver-
sterken en geen rekening te hoeven 
houden met gelieerde belangen”, legt 
Hammink uit. “We hebben een mooie 
club met ongeveer 120 ondernemers. 
Samen vormen we een stevig netwerk. 
Geïnteresseerde ondernemers zijn 
van harte welkom. Wellicht tot ziens 
op vrijdag 30 augustus.” 
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Vorig jaar was een topjaar, met drie wereldtitels en twee Europese titels. “Eentje om in te lijsten”. Maar ook dit jaar 
gaat de in Almelo geboren Kirsten Wild (36) onverminderd succesvol door met twee wereldtitels, het eindklassement 
van de wereldbeker baan en twee worldtour klassiekers op de weg. Nog een keer meedoen aan de olympische 
spelen is haar grootste droom. 

Als klein meisje vond ze vooral de reclame-
karavaan van de Profronde in Almelo erg 
interessant. “Langzaam veranderde dat 
en werd het wielrennen interessanter”, 
vertelt ze. “Mijn vriendinnen verlegden 
die aandacht vooral naar de cafeetjes en 
gezelligheid, maar daar snapte ik toen niet 
veel van. Later reed ik zelf nog eens mee 
toen er nog een dameskoers was. Dat was 
wel heel bijzonder in mijn eigen stad! Voor 
mij was de Profronde wel zo’n beetje hét 
evenement van de zomer. Een mooie mix 
van sport en gezelligheid.”

Laatbloeier
Haar hele leven staat tegenwoordig in 
het teken van het fietsen. Toch reed ze 
pas op haar 21e voor het eerst een EK. 
“Ik was een laatbloeier, begon pas op 
mijn achttiende met wedstrijden bij de 
Almelose Zwaluwen. Daarvoor trainde ik 
al wel met de jongens van de Zwaluwen 
mee en met mijn vader bij ATV Ruiten 
Drie. Ik vond hard fietsen gewoon heel 
erg leuk en ik hou enorm van competitie, 
dus dan is een slag naar het wedstrijd-
wielrennen snel gemaakt. Al vonden 
mijn ouders het eerst maar eng, met 
zo’n peloton dicht op elkaar”, lacht ze. 

Ze bleek een groot talent en haar leven 
ging steeds meer draaien om het fietsen. 
“Ik vind het heerlijk om te trainen. Je 
eigen gang te gaan en te bepalen waar je 
heen gaat. Met mooi weer dan. Met nat 

“HET ALLERMOOIST 
IS HET WINNEN”
Almelose Kirsten Wild gaat als een speer 

De Profronde 
bedankt de volgende 

horecabedrijven 
voor hun bijdrage 

aan ons evenement

en koud weer is het minder leuk... Maar 
ook van een krachttraining kan ik erg blij 
worden. Dus voor mij is de afwisseling 
baan, weg en krachttraining geweldig. 
Het mooie van de sport is dat er van alles 
bij komt kijken. Tactiek, fysiek en mentaal. 
Maar het allermooist is het winnen!”

Rust
En dat winnen gaat niet zomaar. “Ik train 
veel. Maar ik probeer ook regelmatig wat 
korte rustperiodes in te plannen, omdat 
ik eigenlijk twee volledige seizoenen fiets. 
’s Zomers op de weg en in de winter op 
de baan. Mijn grootste successen heb ik 
inmiddels op de baan gehaald, al ben ik 
ook erg trots op m’n zilveren WK medaille 
op de weg. De combinatie vind ik heel 
leuk, maar ik merk dat ik steeds meer 
neig naar het baanwielrennen. Die wed-
strijden zijn altijd finales en je moet alles 

uit de kast halen om mee te doen. Dat is 
uitdagend en leuk. Mijn trainingsperiodes 
variëren van meer krachtgericht tot meer 
duurgericht. Afgewisseld met baanweken. 
In zware periodes doe ik vaak twee 
trainingen op een dag. Dan is het echt 
opstaan, eten, trainen, eten, rusten, 
trainen, eten en slapen.”

Topsport is zwaar en vraagt veel door-
zettingsvermogen. “Ik ben heel trots 
op mijn Almelose roots. De Twentse 
nuchterheid heeft mij ver gebracht. 
En ik kan altijd terugvallen op mijn fijne 
en nuchtere familie.” Maar ook met een 
topcarrière blijven er nog dromen over. 
Kirsten: “Zoals elke sporter heb ik een 
olympische droom. Als kind hadden de 
spelen voor mij al iets magisch. Dus het 
zou geweldig zijn om dat nog een keer 
mee te maken”, besluit ze. 
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LOWIK BOUW IS UW PARTNER IN 

DE BOUW DIE GAAT VOOR HET 

MAXIMALE RESULTAAT.

LOWIK BOUW IS UW PARTNER IN 

DE BOUW DIE GAAT VOOR HET 

MAXIMALE RESULTAAT.

Specialist in onder meer:

UTILITEITSBOUW

RETAIL

TANKSTATIONS

WASSTRATEN

WONINGBOUW

RENOVATIE 

RESTAURATIE

KLEINBOUW

 0546 - 861 465 T 
 info@lowikbouw.nl E 
 
 
 WWW.LOWIKBOUW.NL W 

“LOWIK BOUW
Altijd goed

extendmvo.nl
Plesmanweg 9 - Almelo, 0546 875 700

Powered by SOWECO

•  MVO check
•  PSO-advies
•  SROI-begeleiding
•  Strategisch HRM
•  Arbeidsanalyse
•  Trainingen
•  Duurzaam inzetbaar 
personeel

Extend biedt werkgevers in de inclusieve samenleving  
van vandaag deskundige dienstverlening bij het opzetten  
en implementeren van sociaal ondernemerschap.

De ploegleider bij sociaal ondernemen
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NETWERKEN STAAT 
CENTRAAL TIJDENS 
EXTEND BUSINESS EVENT
De Almelose Profronde is vele partners en sponsoren rijk. Dankzij hen is 
ons wielerevenement elk jaar weer mogelijk! Om het ondernemersklimaat 
in Almelo en omgeving te stimuleren en om de verbinding met de Profronde 
te versterken, werd vier jaar geleden het Extend Business Event bedacht. 
Het exclusieve zakelijke netwerkevent voor en door het bedrijfsleven blijkt een 
schot in de roos. Het trekt elk jaar veel deelnemers uit het bedrijfsleven aan. 

Extend verbond zijn naam aan het 
event. Het bedrijf is een onderdeel 
van de maatschappelijke onderneming 
SOWECO NV en is gespecialiseerd in 
dienstverlening aan het bedrijfsleven 
op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. “Het 
Profrondebestuur wilde het wieler-
evenement verbreden en er een mooi 
randprogramma voor iedereen aan 
koppelen. Voor ondernemers werd 
dat het Extend Business Event”, 
legt bestuursvoorzitter Reinier van 
Broekhoven uit. “Het is altijd een 
combinatie van netwerken en een 
activiteit gekoppeld aan de wieler-
sport. Een leuke manier om elkaar 
te leren kennen en te netwerken. 
Onze partners, die ieder jaar kunnen 
verschillen, nodigen op deze dagen 
hun gasten uit hun eigen netwerk uit. 
Ze kunnen een prachtig programma 
aanbieden, door de koppeling met 
de Profronde.” 

Dit jaar is het event opgedeeld in 
twee delen; op donderdagmiddag 

29 augustus kan meegedaan wor-
den met de Extend Mountainbike 
Experience. Voormalig profrenners 
Maarten Nijland en Tom Veelers 
begeleiden deze clinic en toertocht. 
De middag wordt afgesloten met 
een borrel en een barbecue. Op 
vrijdagmiddag 30 augustus neemt 
gastspreker Tom Veelers het gezel-
schap mee in de wereld van het 
wielrennen. Veelers is voormalig 
professioneel wielrenner en was 
twee jaar ploegleider van het team 
Sunweb. Aansluitend is er een borrel 
en een gezamenlijk diner bij restau-
rant Ledeboer in Almelo. Daarna kan 
uiteraard nog lang nagepraat worden 
in de VIP-tent in de stad. “Voor beide 
dagen verwachten we circa honderd-
twintig deelnemers vanuit het bedrijfs-
leven”, aldus Van Broekhoven. “Elk 
jaar zien we een grote groep vaste 
gasten, maar ook zijn er steeds weer 
nieuwe gezichten. Het zijn altijd zeer 
waardevolle dagen. En een prachtige 
manier om gezamenlijk toe te leven 
naar de wedstrijd.” 

Sponsorpartners
Hapré Zorg & Inkomen | Rabobank Noord en West Twente | Djopzz  
De Jong & Laan | Eshuis Accountants en Adviseurs | M-TriX installatie 
adviseurs | Daniëls Huisman | De Groene Taxi | Voskamp Groep | Extend
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“De Profronde heeft wat risico’s waar 
aandacht aan besteed moet worden”, 
zo legt hij uit. Kevin maakt een veilig-
heidsplan, een verkeersplan, vraagt de 
vergunning aan en overlegt met politie, 
brandweer, geneeskundige diensten en 
gemeente. Op de dag zelf is hij van ’s 
morgens vroeg tot diep in de nacht in 
de weer. “Als het erop zit en alles is goed 
gegaan, dan ben ik een gelukkig mens.”

Scenario’s
100% veiligheid is niet te garanderen. 
“Maar er zijn voor evenementen wel 
scenario’s denkbaar die een bedrei-
ging van de veiligheid kunnen vormen. 
Belangrijk is daarom ook om een goede 
risicoanalyse te maken en om voor de 
mogelijke reële risico’s de nodige maat-
regelen te treffen. Het doel is om alle 
risico’s tot een minimum te reduceren.” 
Waar volgens Kevin veel tijd in gaat 
zitten, is het uitdenken van de scenario’s. 

“Vooraf worden deze uitgeschreven, 
zodat we zo goed mogelijk voorbereid 
zijn op verschillende situaties. Zo kijken 
we onder andere naar risico’s voor druk-
ke punten, doorstroom en kijken we naar 
de risico’s van het weer. Bovendien 
moeten evacuatieplannen gemaakt 
worden en is er veel overleg met alle 
betrokken vrijwilligers.”

Tachtig portofoons
Vooraf worden de calamiteitenroutes 
bepaald en is de geneeskundige hulp op 
de hoogte van de aanrijroute bij calami- 
teiten. Kevin: “Het gaat zelfs zover dat we 
per m2 berekeningen maken of ergens 
doorloopsnelheid van publiek meten. 
Dat ziet de bezoeker niet, die mag ervan 
uit kunnen gaan dat de Profronde een 
hoog level van veiligheid hanteert! En 
verder is communicatie van wezenlijk 
belang. De beveiligers, vrijwilligers, zone 
controleurs, signaleurs, medische inzet 

en de verkeersregelaars moeten onder-
ling goed kunnen communiceren. Elke 
groep kan apart met elkaar spreken en 
boven elke groep hangt een centralist 
die meeluistert.” Ook mede-eigenaar 
Jelle Kamphuis zet zich elk jaar belange-
loos in voor de Profronde in Almelo. In 
de controlepost wordt alle communica-
tie geregeld. Jelle beheert er dan circa 
tachtig portofoons, verdeeld over een 
aantal groepen. “Jelle hoort alles”, aldus 
Kevin. “We moeten elk moment scherp 
zijn en in kunnen grijpen.”

De informatie naar het publiek gaat via  
een geluidsinstallatie in de hele binnen-
stad. Verder wordt gewerkt met borden 
en doeken om mensen te laten weten 
waar bijvoorbeeld EHBO-posten en 
vluchtroutes zijn. En de politie kijkt 
mee met camera’s. Zo kan altijd word-
en ingegrepen, mocht dat nodig zijn. 
“De eisen die de overheid stelt aan een 
groot evenement als dit zijn steeds 
hoger. Het vraagt om steeds meer 
overleg en afstemming. We zijn overal 
op voorbereid. Ik vind het elk jaar weer 
geweldig om met elkaar zo’n groot 
wielerspektakel te organiseren.” 

Zelf zit hij nooit op de racefiets, maar hij kijkt wel graag naar wielrennen. Kevin 
Kel, mede-eigenaar van National Safety Security Group (NSSG) uit Enschede, 
zet zich sinds 2014 in voor de veiligheid van het grootste evenement van Almelo.  
Als bezoeker merk je er weinig van, maar om een dergelijk evenement soepel 
te laten verlopen, wordt er achter de schermen een jaar lang heel hard gewerkt. 

“WE MOETEN ELK 
MOMENT SCHERP ZIJN 
EN IN KUNNEN GRIJPEN”

‘’Ik vind het 
elk jaar weer 
geweldig om 

met elkaar zo’n 
groot wieler-
spektakel te 

organiseren‘’

Voor rust in  
uw financiën 

Beschermingsbewind Twente

Postbus 42, 7600 AA Almelo 
T 0546 - 760 380
E info@beschermingsbewindtwente.nl
I www.beschermingsbewindtwente.nl

Wij ontzorgen en stabiliseren. En dat 
alles op de vertrouwde en nuchtere 
Twentse manier.

Beschermingsbewind en Curatele

Een zorg minder

Zijn er zorgen over je geldzaken? Of ken je  
iemand bij wie dit het geval is?

Beschermingsbewind Oost Nederland B.V.
curatele • beschermingsbewind • mentorschap 

Wij helpen je graag om de geldzaken weer op orde  
te krijgen, of je belangen te behartigen op het  

gebied van zorg.

T 0546 - 64 70 58 E info@bon-almelo.nl I www.bon-almelo.nl

Groeien je financien  
je boven het hoofd?

..
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VERTROUW JE HET?
Om kinderen veilig te laten spelen, mag 
speelgoed geen schadelijke stoffen bevatten. 

Als toonaangevende leverancier van 
analytische oplossingen, zorgen wij ervoor 
dat speelgoedfabrikanten de samenstelling 
van hun producten kunnen controleren. 
Door middel van chemische, fysieke en 
structurele analyse kunnen ze de kwaliteit 
van het speelgoed garanderen.

Wereldwijd werken meer dan 2000 medewerkers 
aan klantgerichte oplossingen en service 
met een tastbare economische impact.

www.malvernpanalytical.com

Voor m
eer i

nfo
rm

atie

bezo
ek onze

 w
ebsite
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ALMELOSE 
PROFRONDE 
STAAT ALS 
EEN HUIS

Binnenkort gaat ‘ie weer van start, 
de Profronde Almelo. Het evene-
ment waar elk jaar opnieuw talloze 
mensen naar uit kijken en wat mij 
betreft één van de hoogtepunten 
van het jaar. 

De Profronde bestaat eigenlijk al zo lang 
ik mij kan herinneren. Van vroeger staat 
mij vooral de gezelligheid bij, op de 
pleinen en terrassen, en zo af en toe wat 
renners die voorbij suisden. Het koers-
verloop ging meestal aan mij en mijn 
vrienden voorbij maar dat ging zeker 
niet ten koste van de sfeer. We maakten 
er met z’n allen een geweldige avond 
van, zo aan het eind van een lange 
zomervakantie en aan het begin van een 
nieuw schooljaar. Mooie herinneringen 
en een bron van vele sterke verhalen.

Voor de bezoekers is er in al die jaren 
niet veel veranderd. Het is nog altijd 
gezellig druk in de Almelose binnenstad, 
de versnaperingen smaken nog net zo 
goed als toen en de renners zoeven nog 
even hard hun rondjes langs de menigte. 

Maar voor de organisatie is er juist heel 
veel veranderd. Het is verbazingwekkend 
hoe de Profronde in al die jaren is ge-
professionaliseerd. Van sponsorbeleid 
tot veiligheidszaken, van publiciteitscam-
pagnes tot rennerscontracten. Het is een 
wereld van verschil met de eerste editie 
van 1983 toen de administratie nog 
paste op de achterkant van een bierviltje.

Het is een enorme verdienste van de 
verschillende Profronde-besturen en 
van alle vrijwilligers dat de Profronde 
Almelo is blijven moderniseren en alle 
tegenwind heeft doorstaan. Er waren 
zelfs momenten dat werd gevreesd voor 
het voortbestaan. In de jaren negentig 
van de vorige eeuw, toen publieks-
trekkers zoals touretappewinnaars bijna 
onbetaalbaar werden voor criterium-
organisaties en wielermakelaars vreesden 
dat wielrennen enkel nog te zien zou zijn 
als televisiesport. Of in de crisisjaren na 
2008, toen evenementenorganisatoren 
werden geconfronteerd met toenemen-
de kosten en afnemende sponsor- en 
subsidie-inkomsten. 

Criteriums werden een uniek verschijnsel 
in Nederland. En onze Profronde Almelo 
is er daar één van. Dankzij de voortdu-
rende vernieuwingen en verbeteringen 
van het Profrondebestuur. Daar mogen 
we als Almeloërs best trots op zijn.

Dus kunnen we vrijdag 30 augustus 
opnieuw genieten van een spannende 
race en van die bijzondere sfeer in 
de binnenstad wanneer tout Almelo 
elkaar weer treft langs het parcours. En 
allemaal gratis, ook op het Amaliaplein, 
al lopen de rekeningen voor de 
organisatie elk jaar op. 

Namens de gemeente dank ik het 
bestuur van de Profronde Almelo, alle 
andere vrijwilligers en alle sponsoren 
dat zij dit wielerfeest ook in 2019 weer 
mogelijk hebben gemaakt. Ik wens alle 
bezoekers en feestgangers alvast veel 
plezier. En wat betreft de renners: 
dat de beste moge winnen. 

Arjen Gerritsen
burgemeester 

‘’Van vroeger 
staat mij 

vooral de 
gezelligheid 

bij, op de 
pleinen en 
terrassen, 

en zo af en 
toe wat 

renners die 
voorbij 

suisden‘’

WIST 
U DAT?

DE PROFRONDE NIET MOGELIJK IS ZONDER 
ONZE RUIM 150 VRIJWILLIGERS?

5
 JAARLIJKS DE 
RENNERS GEMIDDELD 

45 KM  
RIJDEN TIJDENS DE 
WEDSTRIJD VAN CIRCA 

2.15 UUR?

PER 
UUR

WE DIT JAAR VOOR DE
E KEER HET
WIELERCAFÉ 
HEBBEN?

ER VOOR MINDER 
VALIDE MENSEN EEN 
SPECIALE PLEK 
LANGS HET PARCOURS 
VAN DE ALMELOSE 
WIELERRONDE IS 
INGERICHT OM
DE WEDSTRIJD  
GOED TE  
KUNNEN ZIEN?

KINDEREN ZICH TOT 
ÉÉN DAG VOOR
DE START KUNNEN
INSCHRIJVEN VOOR
DE DIKKE BANDENRACE?

DE ALMELOSE 
WIELERRONDE 
VIA AAVISIE LIVE 
TE VOLGEN IS? 
AAVISIE.NL/FREQUENTIES
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De voorjaarsklassiekers 
De 67e editie van de Ronde van 
Overijssel werd gewonnen door Nils 
Eekhoff. In Rijssen wist de renner van 
het Development Team Sunweb de 
sprint te winnen van zijn vluchtgenoten 
Martijn Budding en Piotr Havik. Die 
twee renners van Beat Cycling Club 
probeerden in de finale meermaals 
weg te rijden bij Eekhoff. Dat lukte niet, 
waarna Eekhoff hen het nakijken gaf. In 
de wedstrijden op het hoogste niveau 
werd Milaan-San Remo gewonnen door 
Julian Alaphilippe voor Oliver Naesen 
en Michal Kwiatkowski. Een elitegroep 
sprintte om de zege en de Fransman 
was met afstand de snelste.

In het Vlaamse voorjaar was er 
Nederlands succes omdat Cees Bol 
de 74e editie van Nokere Koerse op 

zijn naam wist te schrijven. De renner van 
Sunweb was in de sprint op de Nokere-
berg net iets beter dan de Duitser Pascal 
Ackermann. Na afloop ging het hier echter 
vooral over de zware valpartij vlak voor 
de eindsprint, waar Mathieu van der Poel 
een pijnlijke smak maakte. Een verrassen-
de winnaar in de Ronde van Vlaanderen 
2019. Alberto Bettiol soleerde naar de 
eerste zege uit zijn loopbaan. Asgreen 
finisht als tweede. Kristoff klopte Van der 
Poel voor plek drie. Fabio Jakobsen won, 
net als in 2018, de Scheldeprijs.

Een misschien wel verrassende winnaar 
in Parijs – Roubaix. Philippe Gilbert 
won zijn vierde ‘monument’ in zijn rijke 
carrière. Politt en Lampaert gingen als 
twee en drie mee het podium op. De 
enige Nederlandse klassieker op het 
hoogste niveau, de Amstel Gold Race, 

werd in binnen- en buitenland de meest 
besproken wedstrijd van het voorjaar. 
In een zinderende finale won Mathieu 
van der Poel op magistrale wijze voor 
Clarke en Fuglsang. Van der Poel bleef 
na de finish minutenlang op de grond 
liggen en schreeuwde het uit van 
vreugde. Luik-Bastenaken-Luik was 
dit jaar een prooi voor Jakob Fuglsang.

De etappekoersen 
De Giro d´Italia werd dit jaar verrassend 
gewonnen door Richard Carapaz. Hij 
was Nibali [2e] en Roglic [3e] de baas, 
terwijl Bauke Mollema als vijfde eindigde. 
Egan Bernal won de 83e editie van Ronde 
van Zwitserland, terwijl Rohan Dennis en 
Patrick Konrad het podium completeer-
den. Jakob Fuglsang won de 71e editie 
van het Critérium du Dauphiné voor Tejay 
van Garderen en Emanuel Buchmann. 

Op het moment dat dit artikel wordt geschreven is de Tour de France bijna een weekje onderweg. Het wielerseizoen 
2019 schiet dus alweer aardig op. En over de Tour de France gesproken, voor het eerst in 30 jaar reed er weer een 
landgenoot in de gele trui. Mike Teunissen leverde een historische prestatie door het kleinood in Brussel te veroveren 
en twee dagen te dragen. Daarvoor werden echter de voorjaarsklassiekers en enkele belangrijke etappewedstrijden 
verreden. Een overzicht.

WIELERSEIZOEN 2019
Door Enno de Boer 

Fotografie: Sportfoto.nl
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Domeinnamen  -  Webhosting  -  Reseller Hosting  -  Magento Hosting  -  Cloud Servers  -  Private Clouds  -  Serverbeheer
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SPORTIEVE PARTNER VAN
PROFRONDE ALMELO

HECLA PROFESSIONAL AUDIO & VIDEO SYSTEMS
+31(0)74 2480 800 | WWW.HECLA.NL | INFO@HECLA.NL

Elke (tussen) sprint telt!

Compleet in 
fiscale en financiële 

dienstverlening

Brooksplein 1 - 7627 LZ Bornerbroek
T: 074-384 22 22 - info@ketelaar.nl
www.ketelaar.nl

Brooksplein 3 - 7627 LZ Bornerbroek 
T: 074-384 21 52 - info@lamersrozendal.nl

www.lamersrozendal.nl

Fiscale, 
economische 
en juridische 
dienstverlening 
voor musici 
en artiesten.
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Stilstaan is geen 
optie, morgen  
begint nu.

Now, for tomorrow

Baker Tilly
Adastraat 7 | Almelo
0546 82 70 00 | bakertilly.nl/almelo

Neem voor meer informatie 
contact op met Martin Akcay, Jan Boom, 
Gerjan Kamerling of Rob Loves

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

GEK OP 
KOFFIE?
Bezoek
onze
coffeebar

whvl.nl/uwcontributie

Als vereniging 
nooit meer
financieel aan 
het elastiek

UWCONTRIBUTIE
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arbeidsrecht • ondernemingsrecht • erfrecht • sociaal zekerheidsrecht • personen- en familierecht

Soms zit het 
mee, soms zit 
het tegen...

Wierdensestraat 26
7607 GJ Almelo

www.centrumadvocaten.nl
info@centrumadvocaten.nl

Bel voor een afspraak
0546 - 898010

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

VDL ETG Almelo ontwikkelt en produceert complexe en innovatieve modules en 
systemen waarvan anderen denken dat het onmogelijk is. Wij werken o.a. aan de 
verdere ontwikkeling van computerchips, het bestrijden van ziekten en het onderzoeken 
van het heelal. Met een team van 650 enthousiaste en gedreven collega’s ontwikkelen 
en produceren we hightech apparatuur. Dat doen we voor internationale klanten in de 
semiconductor, solar, medische en aerospace industrie.

De combinatie van engineering en hightech productiefaciliteiten onder één dak maakt 
VDL ETG uniek. VDL ETG Almelo is een trotse werkgever met fantastische carrière
mogelijkheden voor technische professionals in binnen en buitenland. We beschikken 
over diverse functies op allerlei werkterreinen en niveaus, van productie tot en met 
managementfuncties. Onze medewerkers zijn onze kracht.

OVER VDL ETG ALMELO: 

 
 26.200 M2

  PRODUCTIERUIMTE

Heb jij net zo’n passie voor techniek als wij? Wil je producten 

maken die op het randje van het maakbare zijn en werken 

met de allernieuwste technieken?

MEER INFO? 
werkenbijvdl.nl/vdletgalmelo 
recruitment.almelo@vdletg.com 

 650
 MEDEWERKERS

 8.300 M2

 CLEANROOM
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De Kok accountants en adviseurs 
wenst iedereen een 

sportief evenement toe!

www.dekok.nl

Almelo - Denekamp - Enschede

Vosselman
Wierden
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Metselbedrijf 
Sonnenberg BV

25 PROFRONDE COURANT |  37e EDITIE



Studio MAD is een Film, Animatie & Ontwerp 
Studio. Wij zijn gespecialiseerd in het maken 

 
   
en voor elk budget. In ons portfolio vind je 
onder andere  
2D/3D  
 en websites. 

In ons innovatief laboratorium MADlab  
blijven we ons innoveren. MADlab is een  
virtuele broedplaats voor mooie en 
grensverleggende toepassingen op het gebied 
van nieuwe media. Zo hebben we innovatieve 
projecten gedaan op het gebied van  
projection mapping, augmented reality,  

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

Kom onze nieuwe 
najaarscollectie bewonderen.

Oranjestraat 36
7607 BK Almelo
Tel. 0546-648008

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.

Sport, een belangrijke verbinder

Vol energie naar morgenwww.cogas.nl

MAATPAKKEN VANAF 499,- / MAATSHIRTS VANAF 149,-

GROTESTRAAT 101 - ALMELO - 0546 812750

SHOP 24/7 ONLINE 
 www.jojansenherenmode.nl
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“EVERYTHING TASTES 
BETTER WHEN YOU 
SHARE FOOD TOGETHER.” Grotestraat 127   •   7607 CH Almelo   •   0546 625 197   •   www.gastrobar1910.nl

 Fleringen - Hardenberg - Heeten - Hengelo - Raalte 
 Zwolle - Apeldoorn - Almelo - Enschede - Rheine(D) 
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Zorg & Inkomen
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1. Kreta Klara Zetkinstraat 2

5. Willem de 4DE Amaliaplein 1

2. ‘t Wetshuys Grotestraat 80

6. The Shamrock Grotestraat 135

3. Theaterhotel Schouwburgplein 1

7. Hookhoes Grotestraat 126

4. Gastrobar Grotestraat 127

8. Ibiza Amaliaplein 4
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Het Profrondemenu is uitgegroeid 
tot een vertrouwd onderdeel van 
de Profronde Almelo. Zoals elk jaar 
valt er in de week voorafgaand aan 
de Profronde Almelo weer volop 
culinair te genieten van speciale 
Profrondemenu’s, altijd tegen een 
speciale Profrondeprijs. 

In de acht deelnemende restaurants 
kunt u in de week voor de Profronde 
Almelo aanschuiven voor een heerlijk 
Profrondemenu. Kom gezellig tafelen bij 
de horecazaken: ‘t Wetshuys, Gastrobar, 
Hookhoes, Willem IV, Ibiza, Kreta, The 
Shamrock en het Theaterhotel. 

Een week lang kunt u genieten van dit 
Profrondemenu. Wat u gaat eten blijft 
een verrassing. Alvast smakelijk eten!

HET CULINAIRE 
PROFRONDEMENU 
STAAT OP DE KAART

A  Nielz  
Liveband

B  Koornmarkt  
Optreden Luv2Move 
met om 18:00 uur een 
geweldig dansspektakel 
voor jong en oud. 
Aansluitend muziek DJ.

C  Belgie  
The Bottleneckrockers

D  Amaliaplein 
 Een verrassende top DJ 
 
Tevens zullen er diverse 
dweilorkesten langs het 
parcours trekken

 ENTERTAINMENT 
TIJDENS PROFRONDE

Kijk uit naar de rijdende bakfiets met 

daarop grote artiesten als Hanz der 

skileraar, andere hazes en elvis
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Plan een rondleiding via
bezoek@urenco.com

BINNEN
KIJKEN?



Reinier van Broekhoven Ritse Gierveld

Bianca Bosch

Sebastiaan Masselink

Kevin Kel Frank Gerdzen

Peter Franke

Geraldine Dijk

Andre Trip

Henri Westen

Guido Eggermont

Marlon Hummelink

Adastraat 1 - 7607 HA  Almelo - Tel. 0546 82 25 55
Maximastraat 4 - 7442 NW  Nijverdal - Tel. 0548 85 50 00
info@terbraakwillems.nl - www.terbraakwillems.nl

Colofon
Redactie 
Enno de Boer 
Neeskens Communicatie

Eindredactie 
Neeskens Communicatie
Jannie Vleerbos

Fotografie 
Marinus Blaak
Danny de Graaf
Fotostudio Smit 
Sportfoto.nl

Vormgeving
Aandagt reclame & marketing 

Druk 
Herman Media

Verspreiding 
Persgroep Nederland

Uitgever
Stichting Profronde Almelo 

Oplage 
43.000 stuks

Verspreid in  
Aadorp
Almelo
Bornerbroek
Geesteren
Mariaparochie
Tubbergen
Vriezenveen
Wierden

PROFRONDE 
BESTUUR 2019
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