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VOORWOORD
Het is weer gelukt een fantastisch programma samen te stellen voor de Profronde Almelo. De wielerkoers zelf is  
wederom een topsportevenement met een grote uitstraling. Daarnaast is het bestuur erin geslaagd de Profronde 
Almelo uit te bouwen tot een breder evenement met tal van andere activiteiten - de ambitie die we een paar jaar 
geleden hebben uitgesproken.

We hebben dit jaar maar liefst drie side-
events: het Wielercafé op dinsdagavond 
voorafgaand aan de Profronde, het steeds 
grotere Extend Business-Event op de dag 
zelf (vrijdag 31 augustus) en, nieuw, het 
event Lipstick & Wheels, op de woensdag 
voorafgaand aan de Profronde. Dit event is 
de opvolger van het lifestyle-event dat in  
2016 is gehouden. Het bestuur is ongeloof- 
lijk trots op dit veelzijdige programma.

De Profronde biedt nu echt voor elk wat 
wils. In het Wielercafé met onder anderen 
ex-profrenner Jelle Nijdam komen de 
wielerliefhebbers aan hun trekken. Het 
Extend Business-Event bestaat uit een 
lunch met topscheidsrechter Bas Nijhuis, 
een fietsclinic van Maarten Nijland, een 
bedrijfsbezoek aan de NieuweGarage, 
een diner bij Ledeboer en als daverend 
sluitstuk de wielerronde zelf. Het is voor 
ondernemers uit de regio de uitgelezen 
kans ideeën op te doen, kennis te maken 
met elkaar of contacten te bestendigen. 

Gevarieerd avondje uit
Lipstick & Wheels dat tot stand komt 
dankzij tal van lokale ondernemers, biedt 
een gevarieerd avondje uit voor mannen 
en vrouwen met trends, muziek, sportieve 
battles en verrassende acts.
 
Uiteraard is er voor de kinderen 
voorafgaand aan de ronde zelf de altijd 
weer gezellige ‘Dikke Banden Race’ en de 
populaire reclamekaravaan. Met de Dikke 
Banden Race brengen we breedtesport 
samen met topsport. Het is prachtig om 
te zien hoe nieuw talent de kans krijgt. 
Wielersport is belangrijk in onze regio. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat  
er ook zorgen zijn. Het wordt steeds 
lastiger een evenement van deze 
omvang te organiseren – de Profronde 
is met 40.000 bezoekers het grootste 
publieksevenement van Almelo. 

De eisen op het gebied van onder meer 
veiligheid worden steeds strenger. De 
stad zelf is het evenemententerrein en dat 
vraagt speciale maatregelen, zeker in een 
binnenstad die volop in ontwikkeling is. 
De strengere eisen zijn heel begrijpelijk, 
maar hebben tot gevolg dat de kosten 
oplopen en het steeds lastiger is om de 
begroting rond te krijgen. De bijdrage 
van de gemeente aan het evenement 
is jaren geleden fors teruggeschroefd. 
Gelukkig kan het evenement rekenen op 
veel trouwe sponsors. Het bestuur doet 
er alles aan om het ook voor hen een 
geslaagd evenement te laten zijn.

Goede sfeer
Het is een misverstand te denken dat 
het meeste geld opgaat aan de betaling 
van de profrenners. Integendeel zelfs, 
die betalingen vormen maar een klein 
deel (tussen de 10 en 20 procent) van 
de begroting. Renners komen hier niet 
zozeer vanwege het honorarium, maar 
omdat we bekend staan om onze goede 
sfeer, onze professionele organisatie, 
het fijne publiek en het mooie randpro-
gramma. Het is ook dit jaar weer gelukt 
een prachtig rennersveld te realiseren, 
een grote prestatie van de mensen die 
hiervoor verantwoordelijk zijn. 
Behalve over de stijgende kosten maken 
we ons zorgen over onze verantwoor-

PROFRONDE HEEFT 
FANTASTISCH PROGRAMMA, 
MAAR OOK ZORGEN

delijkheden. Het is de vraag of alle 
verantwoordelijkheden kunnen worden 
gedragen door een bestuur dat bestaat 
uit vrijwilligers. Wij willen het evenement 
graag blijven organiseren. De Profronde 
Almelo is belangrijk voor de regio en 
wij zullen alles doen om de continuïteit 
te waarborgen. Samenwerking met en 
goede ondersteuning van de gemeente 
Almelo, de Stichting Almelo Promotie, het 
bedrijfsleven en de vele vrijwilligers zijn 
noodzakelijk voor die continuïteit. 

Wij hopen dat voor de vele bezoekers  
de editie 2018 er weer een zal zijn waarbij 
veel plezier wordt beleefd aan topsport, 
waar kinderen hun talent kunnen laten zien 
en waar ouders met hun kinderen kunnen 
genieten van de reclamekaravaan. Ook de 
horecabedrijven zullen zich van hun beste 
kant laten zien. Met elkaar maken we er 
weer een prachtige gebeurtenis van.

Reinier van Broekhoven, 
voorzitter Profronde Almelo
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Het is elk jaar weer een groot festijn: de Dikke Banden Race. Tijdens de 36ste 
Profronde van Almelo is het parcours dat de profrenners ’s avonds afleggen  
’s middags eerst (deels) het terrein voor de jongste renners. 

Kinderen tot en met 12 mogen dan op een gedeelte 
van de route hún rondjes rijden, op een fiets met 
dikke banden, dus geen racefiets. Opa’s, oma’s, 
ouders, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte 
uitgenodigd om de kinderen aan te moedigen. 

Voor de winnaars zijn er een beker, felicitaties van 
rondemiss Amber Rustenberg en een ritje in een 
cabriolet over het wielparcours. Organisator Heleen 
Moolhuijzen verheugt zich nu al op de gezellige 
kinderkoers: ‘Het is elke keer weer fantastisch om 
te zien hoe enthousiast en blij de kinderen zijn.’ 

Alle kinderen uit Almelo en omgeving mogen 
deelnemen, mits ze kunnen fietsen natuurlijk, 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 finalep-
laats in de landelijk Decathlon Dikke Banden Race, 
zaterdag 13 oktober in Best. 

De Dikke Banden Race, gesponsord door 
Decathlon, wordt gereden onder de vlag van de 
wielerbond KNWU. Decathlon zorgt voor shirtjes, 
rugnummers en medailles. Voor kinderen die geen 
eigen helm hebben, zijn er helmpjes beschikbaar. 
Volgens de voorschriften in het reglement moeten 
alle jonge renners een helm dragen. 

Meteen vanaf de eerste editie, vijf jaar geleden, 
was de Dikke Banden Race een succes. Elk jaar 
steeg het aantal deelnemers; van zestig bij de 
eerste race naar rond de 100 in 2017. Zodoende  
is de race uitgegroeid tot de grootste Dikke 
Banden Race van Nederland. 

Voorzitter Reinier van Broekhoven van de 
Profronde Almelo vindt het heel belangrijk dat 
er tijdens het grote Almelose wielerevenement 
aandacht is voor de jonge fietsers. ‘Je moet de 
breedtesport aan topsport koppelen, zo krijg je 
nieuwe topsporters. Kinderen ervaren het plezier 
om sportief bezig te zijn. Als ze zien hoe mooi en  
leuk het kan zijn om te fietsen, ben ik ervan over- 
tuigd dat het zeker nieuwe leden zal opleveren 
voor wielerverenigingen als de Zwaluwen of 
Ruiten Drie. De toppers van deze verenigingen 
mogen meedoen aan de Profronde zelf. Dat is 
natuurlijk fantastisch. Zo doen ze wedstrijdervaring 
op. Samen met de reclamekaravaan die ook altijd 
onwaarschijnlijk veel publiek trekt, is de Profronde 
zo ook een heel mooi feest voor de jeugd.’

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

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

Kinderen kunnen zich tot één 
dag voor de start inschrijven. 
Dat kan via de website 
www.profrondealmelo.nl 

FIETSFEEST VOOR DE JEUGD 

DOE MEE AAN DE 
DIKKE BANDEN RACE!
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Jongens 
1. Daan Bekhuis
2. Renzo Koskamp
3. Tristan Koskamp

Meisjes 
1. Lotte Bekhuis
2. Esmee Rekers
3. Anouk op de Haar

Klasse 7- en 8-jarigen

Klasse 9- en 10-jarigen
Jongens 
1. Stef Evertzen
2. Quinten Gilde
3. Nick Knol

Meisjes 
1. Myrthe Arkink
2. Nicky Winselaar
3. Garcia Rain Naima

Klasse 11- en 12-jarigen
Jongens 
1. Simon Wiggers
2. Lennart van der Wal
3. Sil Kremer

Meisjes 
1. Fay Zwijnenberg
2. Chelsea Niehaus
3. Liselotte Trip

UITSLAGEN DIKKE BANDEN RACE 2017
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Vrijwilliger Kevin Kel zet zich in voor de veiligheid van de Profronde Almelo. 
‘Als de ronde erop zit en alles is goed gegaan, dan ben ik een gelukkig mens.’

VRIJWILLIGER KEVIN KEL BRENGT  
ZIJN EXPERTISE IN BIJ PROFRONDE 

VEILIGHEID VOOROP

Met grote toewijding zet Kevin Kel (38 
jaar) zich elk jaar weer in voor de beveilig- 
ing van de Profronde Almelo, een grote 
en belangrijke klus. Als vrijwilliger in het 
bestuur van de Profronde bereidt hij alles 
tot in de puntjes voor. Kel maakt een 
veiligheidsplan, vraagt de vergunning 
aan en voert het overleg met politie, 
brandweer, geneeskundige diensten en 
de gemeente. ‘Gelukkig hebben we met 
iedereen een goede samenwerking. We 
bundelen onze expertise’, zegt hij.

Op de dag van de Profronde is hij van  
’s morgens vroeg tot diep in de nacht  
in touw. ‘Dat is pittig, ja. Als het erop  
zit en alles is goed gegaan, dan ben ik 
een gelukkig mens.’

In april 2014 raakte Kel als vrijwilliger 
betrokken bij de organisatie van het  
grote wielerevenement. Het bestuur van 
de Profronde Almelo was op zoek naar 
meer expertise op het gebied van veilig-
heid. Grote publieksevenementen als de 
Profronde móeten goed beveiligd zijn. 
De overheidseisen waaraan moet worden 
voldaan, zijn steeds hoger en vragen  
om steeds meer overleg en afstemming.

De kennis en ervaring waar behoefte 
aan was, werden gevonden bij Kevin 
Kel, mede-eigenaar van National Safety 
Security Group (NSSG) uit Enschede, per 
1 september in een nieuwe vestiging op 

de Marssteden. Kel vindt het heel leuk 
om bij de Profronde Almelo betrokken 
te zijn. ‘Als iets je passie is, zoals bij mij 
beveiliging, dan zeg je al snel ‘ja’. Het is 
een groot evenement, het grootste van 
Almelo, met duizenden bezoekers.’ 

Loyale supporter
Zelf zit hij nooit op een wielrenfiets, maar 
hij houdt wel van wielerrondes. De Tour de  
France, La Vuelta en Giro d’Italia volgt hij 
op de tv. ‘Ik ben echt een loyale supporter  
van de Nederlandse wielrenners.’ 

Aangetrokken tot beroepen in een 
uniform ging Kel al jong aan de slag als 
gediplomeerd beveiliger. Achttien jaar 
was hij – ‘een broekie nog maar’ - toen 
hij aan het werk ging in de beveilig-
ingsbranche, in dienst van een beveilig-
ingsbedrijf. Het eerste grote evenement 
waar hij werd ingezet, was, hoe toevallig, 
de Profronde Almelo. 

Inmiddels heeft Kel zijn eigen onder- 
neming, samen met Jelle Kamphuis. Hun 
bedrijf is marktleider in Twente op het 
gebied van evenementenbeveiliging. Zo 
nemen ze de beveiliging voor hun reken-
ing van onder meer Freshtival, Kingsnight 
Festival Enschede, Zomerfeesten de Hoeve,
Twentse Piratenfestival in Rossum, de 
Zwarte Cross en de Enschede Marathon. 
NSSG leidt zelf continue mensen op voor 
de beveiliging van evenementen.  

‘VAN 'S 
MORGENS 

VROEG TOT 
DIEP IN DE 
NACHT IN 

TOUW’
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Controlepost
Ook mede-eigenaar Kamphuis zet zich 
tijdens de Profonde Almelo belange- 
loos in voor het goede verloop van de 
wielerronde. Hij is de spin in het web op 
de controlepost van waaruit ‘de commu-
nicatie’ wordt geregeld. Hij beheert dan 
ongeveer tachtig portofoons, verdeeld 
over vier groepen met weer ieder een 
eigen ‘centralist’. De groepen zijn de  
beveiligers, de EHBO’ers, de mensen op  
het parcours en alle op- en afbouwmede- 
werkers. De vrijwilligers communiceren 
binnen hun eigen groep met elkaar, maar 
zo nodig kan Kamphuis de groepen ook 
met elkaar laten communiceren. ‘Jelle 
hoort alles’, zegt Kel. 

De hele binnenstad van Almelo is voor-
zien van een geluidsinstallatie waarmee 
meteen het voltallig publiek kan worden 
geïnformeerd. Met borden en doeken 
staat alles aangegeven, waar de EHBO- 

posten zijn, hoe de vluchtroutes lopen. 
De politie kijkt mee via camera’s. Zo kan 
er eventueel bij drukte op een bepaald 
punt worden ingegrepen en bijgestuurd. 
Hoeveel beveiligers worden ingezet, geeft 
Kel niet prijs, om redenen van veiligheid. 
Die beveiligers doen het werk overigens 
niet vrijwillig, zij krijgen betaald. 

Gezonde spanning
Elk jaar weer is er tijdens de Profronde  
die ‘gezonde spanning’, beschrijft Kel.  
‘Er kan altijd iets gebeuren, op elk  
moment, en dat moet je dan oplossen. 
De uitdaging is om de risico’s vooraf - 
met een gedegen plan - zo veel mogelijk 
te beperken, zodat het evenement veilig 
verloopt. Vorig jaar hebben we een fiet-
sendief opgepakt. Een paar jaar geleden 
was het heel warm. Voor die situatie  
hebben we een hitteplan. We zorgen  
dat we op alles goed zijn voorbereid.’

Beveiligers	op	de	fiets
De Profronde Almelo zet dit jaar  
beveiligers in op de fiets: bike patrol.  
Fietsende beveiligers kunnen sneller 
ter plaatse zijn dan beveiligers te 
voet, is de gedachte. 

De fietsen worden uitgerust met  
een EHBO-koffer en zijn herken- 
baar door hun striping. In geval  
van nood mogen de fietsende  
beveiligers ook over het parcours 
van de Profronde rijden. 

‘Met de fiets ben je gewoon een 
stuk sneller’, vertelt Kevin Kel van 
beveiligingsbedrijf NSSG dat de 
beveiliging van de Profronde  
Almelo voor zijn rekening neemt. 

Bij drukte wordt door mensen op 
de controlepost een route om die 
drukte heen gezocht waardoor de 
fietsende beveiligers heel snel ter 
plaatse kunnen zijn. 

Behalve beveiligers van NSSG  
zijn er ook EHBO’ers die een fiets  
tot hun beschikking hebben.  
Ze dragen een AED op hun rug.  
Met een AED, een defibrillator,  
kan eerste hulp worden verleend  
bij een hartstilstand.



DE
TWENTSE 
ADVOCATEN

Hoofdkantoor
Wierdensestraat 122
7604 BM Almelo

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

“Laat u n
iet in 

de wielen rijden”

by Eringa Mode

L’Argentina Brax Claudia Sträter
Creenstone Frank Walder

Gardeur Geisha Les Bleus Mac 
Passport Rosner R 95 Th 

Sandwich Summum Scarva 
Taifun Gerry Weber Zerres

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

Modemerken
van Eringa Mode

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

L’Argentina

Brax

Claudia Sträter

Creenstone

Geisha

Les Bleus

Mac

Passport

Oui

Sandwich

Summum

Taifun

Gerry Weber

Zerres

Betty Barclay

Cambio

Mc Planet

Elisa Cavaletti

En vele andere..

Gespecialiseerd in sportieve prestaties.

BMW/MINI Dealer Smudde. 

www.smudde.nl
onderdeel van de Broekhuis groep

BMW - MINI - BMW Motorrad

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

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

 Centrale Verwarming 
 Klimaatinstallaties: 

 Ventilatie 
 Koeling 
 Luchtbehandeling 
 Warmteterugwinning 

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

TRANSPORT, LOGISTIEK EN VEILIGHEID

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

VERPLICHTE NASCHOLING 
BEROEPSCHAUFFEURS

SUBSIDIE 

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

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



De ploegleider bij sociaal ondernemenDe ploegleider bij sociaal ondernemen

Extend adviseert bij vraagstukken 
op het gebied van inclusieve arbeidsmarkt.

Plesmanweg 9 - Almelo, 0546 875 700
extendmvo.nl

Powered by SOWECO

• MVO-Quickscan
• Bedrijfsanalyse
• Trainingen
•  Gemoti veerde

medewerkers

Hét adviesbureau voor ruimtelijke ordening in 
Overijssel

BESTEMMINGSPLAN OF 
RUIMTELIJKE ONDERBOUWING NODIG? 

WWW.BJZ.NU

Twentepoort Oost 16a, 7609 RG Almelo
telefoon:	0546 - 45 44 66
Internet: 	www.bjz.nu
email: 	 info@bjz.nu Kijk voor meer info op hairmasters.nl

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

Uw oplossing bij 
dunner wordend haar

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

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

haren zijn hiermee voor iedereen beschikbaar! Wij leveren alle 

oplossingen in confectie of maatwerk van topkwaliteit echt haar. 

Een prachtige totaaloplossing voor dunner (wordend) haar bovenop. 

Het geeft je weer zelfvertrouwen.

Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak. 

➜   ERKEND LEVERANCIER 

VAN HAARWERKEN

➜   ERKEND DOOR 

ZORGVERZEKERAARS

➜   SPECIAAL VOOR 

AANVULLEND HAAR

HAIRMASTERS FINKERS
Weth. E. van Dronkelaarplein 1, Almelo
T 0546 - 81 66 50 
Locatie: Ziekenhuisgroep Twente, Almelo
T 0546 - 45 33 66
Locatie:  Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo
T 074 - 250 10 49



Studente Amber Rustenberg (20 jaar) is dit jaar de rondemiss 
van de Profronde Almelo die vrijdag 31 augustus wordt 
gehouden. Ze kijkt er naar uit.

‘ALMELO BLIJFT 
MIJN STAD’
RONDEMISS AMBER RUSTENBERG 
VERHEUGT ZICH OP PROFRONDE 

KUN JE IETS VERTELLEN OVER JEZELF? 
‘Ik zit in het tweede jaar van de hbo-opleiding business 
studies in Amsterdam. De eerste twee jaar zijn heel breed. 
Je krijgt les in accountancy, human resource management 
(hrm), logistiek en marketing. Na het tweede jaar ga je je 
specialiseren. Ik denk dat ik de richting marketing kies. Dat 
spreekt mij het meest aan. Daarnaast werk ik bij de Bijenkorf 
op de Dam, op de ‘damesdesignerafdeling’ om precies te 
zijn, waar kledingmerken als Gucci, Saint Laurent, Moncler, 
Balmain, Celine en Balenciaga worden verkocht. Dat is leuk 
werk. Daar komen regelmatig ook bn’ers winkelen.’

AH, DAN WOON JE NIET MEER 
IN ALMELO, MAAR IN AMSTERDAM.
‘Ja, dat klopt. Sinds 2015. Toen begon ik met mijn opleiding 
aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Die opleiding kun 

je alleen in Amsterdam doen. 
Ik ben met die studie gestopt, 
maar in Amsterdam gebleven. 
Wonen in Amsterdam bevalt 
goed. Ook ben ik heel regel-
matig nog in Almelo. Dat blijft 
mijn stad. Daar wonen mijn 
ouders, mijn vriendinnen.’

WAT MAAKT ALMELO TOT JOUW STAD?
‘Ik ben er opgegroeid, ik heb op het oude Erasmus gezeten. 
Het voelt altijd als thuiskomen. De mentaliteit is er anders 
dan in Amsterdam. De mensen hier zijn nuchterder en meer 
open, niet zo zweverig. Ik vond het grote marktplein in 
Almelo altijd geweldig. Dat het nu een stuk kleiner is, vind 
ik jammer. Ik heb goede herinneringen aan de markt. Daar 
kocht ik samen met mijn oma op zaterdag altijd groenten. 
Sinds de komst van het Amaliaplein bruist het daar in het 
weekeinde. Ik ben er vaak te vinden.’

NU MAG JE RONDEMISS ZIJN TIJDENS 
DE PROFRONDE. HOE IS DAT ZO GEKOMEN?
‘Mijn moeder werkt voor het advocatenkantoor Brusse & 
Masselink. Sebastiaan Masselink zit in het bestuur van de 
Profronde. Hij heeft aan mijn moeder gevraagd of ik ronde-
miss zou willen zijn. Ik voel me zeer vereerd. Ik hoefde niet 
lang na te denken over dat verzoek. Je wordt niet elke dat 
gevraagd om miss te zijn. Het lijkt mij heel leuk om dat een 
keer mee te maken.’

ALS ALMELOSE KEN JE DE PROFRONDE 
VAST EN ZEKER GOED.
‘Toen ik in Almelo woonde, ging ik wel eens met mijn 
vriendinnen naar de Profronde, en als kind kwam ik er met 
mijn ouders. Het was altijd gezellig. Het is ook wel bijzonder 
als er in je stad een wielerronde wordt georganiseerd.’

HOUD JE VAN WIELERSPORT?
‘Eerlijk gezegd, ik volg de ontwikkelingen niet echt. 
Ik vind het wel leuk om naar wielrennen te kijken.’ 

WAT STAAT JE TE WACHTEN 
TIJDENS DE PROFRONDE, DENK JE?
‘Dat vraagt iedereen aan mij; wat denk je dat je allemaal 
moet doen? Ik vermoed veel handen geven en bloemen 
uitreiken. Ik laat het allemaal op mij afkomen. We zien wel. 
Ik kijk er naar uit.’

14

Fotografie 
Marijn Backx
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‘ HET IS OOK WEL 
BIJZONDER ALS  
ER IN JE STAD EEN 
WIELERRONDE WORDT 
GEORGANISEERD’
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Zorg & Inkomen

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

      “sport, 
    een belangrijke 
        verbinder”
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De uit Almelo afkomstige wielrenster Kirsten Wild beleefde begin dit jaar 
haar sportieve hoogtepunt. Dat gebeurde tijdens het WK baanwielrennen  
in Apeldoorn. Ze kwam thuis met drie gouden medailles en een zilveren.

WERELDKAMPIOENE BAANWIELRENNEN  
IS NOG NIET VAN PLAN TE STOPPEN 

VOOR KIRSTEN WILD 
STAAT WIELRENNEN  
OP ÉÉN 
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Terug naar het WK. Wild: ‘In 2015, na het WK baanwielrennen 
in Parijs, waar ik wereldkampioen (scratch) werd, dacht ik, dit wil 
ik nog een keer, en dan lukt dat, drie keer nog wel. Dat was zo 
bijzonder. Vooral ook omdat het in Apeldoorn was.’ 

Haar ouders, broers, vrienden, haar vriend en zijn ouders, de trainers  
en fysiotherapeut zaten op de tribune - ze waren live getuige van 
Wilds overwinningen. ‘Echt heel veel mensen waren gekomen om  
mij te zien. Als ik een WK in Hongkong fiets of zo, dan zijn ze er 
niet. Dan zitten ze voor de tv. Mijn ouders waren heel trots,  
maar ze zijn eigenlijk altijd trots op mij, zelfs als ik laatste word.’

Na vier dagen wedstrijdrijden was Wild ‘total loss’. Thuis  
wachtte haar nog een surpriseparty. Na afloop nam ze zich  
voor de volgende dag ‘helemaal niks te doen’, maar toen ging  
’s morgens al vroeg de telefoon. Journalisten. Die dag was ze  
te zien bij Ziggo Sport, te horen op NPO Radio 1, RTV Oost, 
RTV Zwolle FM, ’s avonds zat ze bij RTL LateNight. ‘Ik ben de 
hele dag op pad geweest samen met mijn vader. Ik houd niet 
zo van al die aandacht, maar we hebben een fijne dag gehad. 
Het is wel leuk om te merken hoeveel mensen er plezier aan 
hebben beleefd. Dan sta je bij de supermarkt en zegt ineens 
iemand: ‘Ik heb zo van je genoten.’’

Rijden in een regenboogtrui is zó cool, zegt wereldkampioene  
Kirsten Wild, thuis in Zwolle. Die gekleurde strepen op je tricot…  
zó lekker. Tijdens haar trainingen draagt ze een (replica) regen-
boogtrui en natuurlijk tijdens de wedstrijden op de onderdelen 
waar ze wereldkampioen in is. In wat je een trofeeënkamer zou 
kunnen noemen, hangen al haar (echte) gewonnen regenboog-
truien en medailles, een hele wand vol. De kasten puilen uit van 
de glimmende bekers. 

Wielrenster Wild (35 jaar), geboren en getogen in Almelo, heeft 
een zeer succesvolle periode achter de rug. Eind februari, begin 
maart haalde ze tijdens het WK baanwielrennen in Apeldoorn 
maar liefst drie gouden medailles (scratch, omnium en punten-
koers) en één zilveren (koppelkoers). Ze beleefde er haar finest 
hour, haar sportieve hoogtepunt. 

Daarom dit keer geen column van haar hand in het Profronde- 
magazine, maar een interview met haar. De Profronde heeft  
ze in haar hart gesloten. Als kind genoot ze van de reclame- 
karavaan – ‘Prachtig, sleutelhangers vangen.’ Als tiener hing 
ze over het hek om naar de koers te kijken, terwijl vrienden en 
vriendinnen verderop een biertje dronken. Ze vindt het jammer 
dat er geen vrouwenronde (meer) is. Dan zou ze zeker meedoen.

Lees verder op pagina 20
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Drie gouden medailles op een WK, zo’n resultaat valt  
(bijna) niet meer te evenaren.
‘Ik moet dat ook niet nastreven’, zegt ze. ‘Ik moet hier van  
genieten. Dit was cool. Ik moet niet denken, ik moet nog een 
keer, het moet beter. Vorig jaar won ik zilver en brons op het 
WK, dat is het dan nèt niet. Niemand die dat nog weet. Toen  
zat ik ook dichtbij goud.’

Waarom lukt het begin dit jaar wel? 
Wat maakt het verschil?
‘Ik heb een fijne voorbereiding gehad,  
ik had nergens last van - geen fysieke  
mankementen. Ik had een mooi plan 
voor de trainingen. Dat heb ik kunnen 
uitvoeren. Ik ben met de sprinters mee 
geweest op training naar Portugal.’

Moet je er veel voor laten om de top te bereiken?
‘In ben een laatbloeier, pas op mijn 21ste, in 2004, reed ik voor 
het eerst een EK. In de loop der jaren ben ik steeds fanatieker 
geworden. Zelfs al is het kerst, ook dan train ik. Ik heb het miss-
chien zelf niet eens altijd zo door, maar mijn sport staat voor mij 
op één. Het voelt voor mij niet als een opoffering. Ik vind het 
gewoon leuk om te doen. Ik train voor niemand, ik doe het voor 
mezelf, omdat ik het graag wil, omdat ik wil winnen. Als het een 
opoffering wordt, dan is het tijd om te stoppen.’

‘Natuurlijk zijn er wel eens moeilijke momenten. Mijn oma 
overleed terwijl ik in Nieuw-Zeeland was om punten te halen 
voor de Olympische Spelen. Dan kun je niet zomaar terug. 
Dan merk je toch dat je een soort van egoïstisch bestaan hebt. 
Ik had voordat ik vertrok wel afscheid van haar genomen. 
Vanuit Nieuw-Zeeland heb ik met mijn opa gebeld en hij zei: 
‘Blijf daar nou.’’ 

Met al die medailles en titels op zak, 
wat nu nog? Goud op de Olympische  
Spelen in 2020?
‘Ik denk telkens, dit is mijn laatste 
jaar, maar telkens komt er weer iets: 
Olympische Spelen in Londen (2012), 
spelen in Rio (2016), WK op de weg in 
Qatar (2016), WK baan in Apeldoorn 
(2018). Nu is het nog maar anderhalf  
jaar tot de Olympische Spelen in Tokyo.  

Ik ben er voor mijzelf nog niet uit. Ik ben niet klaar om te stop-
pen, maar er komt een keer een einde aan. Dat moment kies ik 
liever zelf. Het gaat nog heel goed. Op mijn verlanglijstje staat 
wel een olympische medaille. Ik moet nu beslissen of ik mij voor 
de spelen wil kwalificeren. Als ik denk, ik ga ervoor, dan ga ik 
er ook echt voor. Ik ben 35 jaar, maar ik vind het nog te leuk. 
Fietsen is zo leuk, lekker buiten, dat vrije gevoel. Ik vind het  
zo fijn om te sporten.’

‘ALS HET EEN 
OPOFFERING 

WORDT, DAN IS 
HET TIJD OM  
TE STOPPEN’



Domeinnamen  -  Webhosting  -  Reseller Hosting  -  Magento Hosting  -  Cloud Servers  -  Private Clouds  -  Serverbeheer
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DE PROFRONDE BEDANKT DE VOLGENDE HORECABEDRIJVEN 
VOOR HUN BIJDRAGE AAN ONS EVENEMENT

BARBIERTJE GROTESTRAAT 87 BELGIË SCHUTTENSTRAAT 2

CRAZY FROG AMALIAPLEIN 1 ‘T HOOKHOES GROTESTRAAT 126

IBIZA AMALIAPLEIN 4 LEDEBOER WIERDENSESTRAAT 2

STAM GROTESTRAAT 129

NIELZ MARKTPLEIN 31DE LINDE KOORNMARKT 11

SHAMROCK GROTESTRAAT 135

'T WETSHUYS GROTESTRAAT 80 WILLEM DE 4DE AMALIAPLEIN 1
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PROGRAMMA 
PROFRONDE 2018
16.30 - 17.15 uur  DECATHLON  

DIKKE BANDEN RACE

17.15 - 17.30 uur HULDIGING WINNAARS

17.45 - 19.00 uur RECLAMEKARAVAAN

19.00 - 19.15 uur SCHOONMAAK PARCOURS

19.15 - 19.45 uur  WEDSTRIJD JEUGDRENNERS 
ZWALUWEN/INRIJDEN 
PROFRENNERS

19.30 - 20.00 uur  PRESENTATIE PROFRENNERS

20.00 uur START PROFRONDE

22.00 uur EINDE WEDSTRIJD

22.15 uur HULDIGING PROFS

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

PROFRONDE NIEUWSFLITSEN

‘We zijn erin geslaagd in overleg met de horeca tot een 
andere oplossing te komen’, zegt bestuurslid Sebastiaan 
Masselink van de Profronde Almelo. 

DJ’S WEYS EN ANDRÉ & ANDRÉ
De horecaondernemers aan het Amaliaplein zijn bereid 
financieel bij te springen zodat het plein vrij toegankelijk kan 
blijven. De ondernemers zorgen nu zelf voor een aantrekkelijk 
muzikaal programma. Zo zullen Bram Weys en André & André 
optreden, allemaal dj’s ‘van eigen bodem’. 

Het duo André ter Braake en André Tuller weet precies hoe 
het moet zorgen voor sfeer en gezelligheid tijdens grote 
evenementen. Bram Weys trad onlangs nog op tijdens het 
festival Fields of Joy op Het Hulsbeek in Oldenzaal. 

Masselink is blij met de coöperatieve medewerking van de 
aan het Amaliaplein gelegen horecabedrijven om er samen 
weer een prachtige avond van te maken. ‘Met deze goede 
afspraken is de veiligheid gewaarborgd en zijn de oplopende 
kosten als gevolg van overheidsregels gedekt. Prachtig dat 
we dat samen hebben kunnen realiseren.’

HOTSPOT
Het Amaliaplein ligt niet aan het wielerparcours zelf, 
maar is wel een echte hotspot tijdens de Profronde Almelo. 
Het uitgaanspubliek trekt er massaal naartoe. Vrijdag 31 
augustus zal het Amaliaplein weer bruisend en gezellig zijn.

Ook andere pleinen bieden volop vertier. Zo treden 
bij Café België The Bottleneck Rockers op en is er op 
de Koornmarkt een dansevenement met Luv2Move 
(van 18.00 tot 20.00 uur) met aansluitend een top-dj. 
Verder lopen er diverse dweilorkesten door de stad.

AMALIAPLEIN TOCH VRIJ TOEGANKELIJK TIJDENS PROFRONDE
Even was er sprake van dat bezoekers tijdens de Profronde Almelo zouden moeten betalen om toegang te krijgen 
tot het Catharina Amaliaplein, maar dankzij de inzet van de horecaondernemers aan het Amaliaplein is het plein 
vrijdag 31 augustus toch vrij toegankelijk. 
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Oud-Twentenaar Bram Tankink (‘de Tank’) fietst het laatste criterium 
van zijn wielercarrière in Almelo, de Profonde op vrijdag 31 augustus.

  ‘ DE TANK’ GAAT 
BIJEN HOUDEN 
WIELERVEDETTE BRAM TANKINK RIJDT  
VOOR DE LAATSTE KEER PROFRONDE

Bram Tankink (39 jaar) is bezig met 
zijn laatste jaar als profwielrenner. Eind 
augustus rijdt hij zijn laatste criterium, 
de Profronde in Almelo. In oktober sluit 
hij zijn wielercarrière af in België met de 
Bart Brentjens Challenge. 

Op de vraag hoe hij zijn laatste jaar als 
wielerprof beleeft, zegt hij: ‘Dat voelt wel 
lekker eigenlijk. De weemoed zal volgend 
jaar misschien komen. Aan alles komt 
een einde. Ik heb het lang volgehouden, 
twintig jaar. Mijn afscheid heb ik bewust 
zo gekozen.’ 

Tankink begon zijn carrière als mountain-
biker en stapte in 1999 over op de weg- 
sport. De Volkskrant omschreef hem  
in een recent interview als ‘Bram de  
Lolbroek’, de man die lach aan zijn kont 
heeft hangen, die gemakkelijk grappen 
maakt. Het artikel beschreef ook hoe hij  
in therapie ging vanwege onverwerkt leed 
uit zijn jeugd. Fietsen was een manier om 
te ontvluchten aan de moeilijke situatie 
thuis met een spastisch jongste zusje.

MOOI CADEAU
De oud-Haaksbergernaar - hij woont nu 
met zijn gezin in het België - heeft zich 
vooral verdienstelijk gemaakt als knecht 
van andere profrenners. ‘Daar heb ik vrede 

mee, ik berust daarin. Ik kijk met veel  
voldoening terug. Het is een heel  mooi 
cadeau als je het vak zo lang mag uit- 
oefenen op dit niveau. Dat ik niet veel heb 
gewonnen zie ik niet als een gebrek of een 
gemis. Ik heb altijd met plezier gefietst. 
Als ik heb bijgedragen aan de overwinning 
van een ander dan is dat ook mooi.’

In 2005 won hij de Profronde. Vele malen 
stond hij op het podium; vorig jaar nog 
werd hij tweede. Hoe vaak hij het criterium 
in Almelo fietste, kan hij zich niet precies 
herinneren. Een keer of elf, schat hij. 

THUISWEDSTRIJD
Tankink komt graag naar de ronde 
in Almelo. De Profronde geeft hem - 
zeker in de jaren dat hij wekenlang van 
huis was voor de Tour de France -  de 
mogelijkheid even dicht bij zijn familie 
en vrienden te zijn. Die komen altijd 
kijken. Naderhand drinkt hij steevast een 
biertje met ze in de stad. ‘De Profronde 
is toch een beetje een thuiswedstrijd’, 
zegt Tankink. ‘Het is één keer heel laat 
geworden. Twee dagen daarna won ik 
een klassieker in België, De Grote Prijs 
Jef Scherens Leuven. De Profronde bleek 
de perfecte voorbereiding te zijn.’

Hij kan zich nog herinneren dat hij jaren 
geleden, vermoedelijk in 2006, een week 
te vroeg in Almelo was voor de Profronde. 
‘Ik reed Almelo in en ik dacht, wat is het 
hier rustig, en op dat moment passeer ik 
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een bord waarop stond:  
Profronde 25 augustus.  
Het was 18 augustus…’ 

KLEINE BEESTJES
Op de vraag wat hij gaat doen 
na zijn carrière als wielerprof, 
antwoordt hij: ‘Ik word imker. Ik ga 
de bijen redden, ik ga bijen houden.’ 
Echt? ‘Ja, echt, het is geen grapje. 
Ik ben gefascineerd door die kleine 
beestjes. Mijn overbuurman heeft bijen, 
ik vind het fantastisch.’

DORPEN IN NEPAL
Verder zet Tankink zich in voor de  
bouw van kleine zonne-energiecentrales in 
afgelegen dorpen in de bergen van Nepal.  
Vanwege zijn inzet voor ‘TankElectrik’, het 
zonne-energieproject, is hij gevraagd te 
komen werken bij Birghtlands Campus in 
Limburg, waarbij onder meer de universiteit  
van Maastricht en TNO betrokken zijn. 
Deze zomer was Tankink ook te zien als 
vaste commentator/analist bij het Belgische  
televisieprogramma rond de Tour de France, 
Vive le Vélo. Dat wil hij blijven doen.

Of hij nog terugkeert naar Haaksbergen? 
‘Nee, ik blijf in België, of ik ga in elk geval 
niet noordelijker dan Eindhoven. Daar 
komt mijn vrouw vandaan. Als ik voor 
Brightlands ga werken, is het handiger 
om hier te wonen. Twente is mooi, 
maar dit is hoe het leven loopt.’ 
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Uw officiële Opel dealer in Almelo – 
 Hengelo – Enschede - Oldenzaal e.o. 

Kijk voor het aanbod of meer informatie op:   

www kamptwente.nl 

Kamp Twente 
 
 

Weezebeeksingel 4  ALMELO | T: 0546-822661 
Steenzoutweg 16 HENGELO | T: 074-8220022 
 
 

www.kamptwente.nl 
 
 

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
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REGIONAAL ONDERNEMERS CONTACT
Postbus 534
7600 AM  Almelo

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

LinkedIn 
Facebook 

Twitter

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

mob
mail
web



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
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Vrijdag 31 augustus is het weer zo ver: de jaarlijkse Profronde 
Almelo wordt verreden, sinds jaar en dag het grootste evenement 
in Almelo en omgeving. Ik heb er nu al zin in. Het is spektakel, het is 
spannend en het is vooral heel gezellig. Je ontmoet er allemaal leuke 
mensen en op deze laatste dag van de schoolvakantie is het bij uitstek 
de gelegenheid om weer eens bij te praten. Uiteraard onder het genot 
van een hapje en een drankje.

CONCEPT 
PROFRONDE STAAT 
ALS EEN HUIS 
COLUMN BURGEMEESTER VAN ALMELO

Het wordt alweer de 36e Profronde Almelo. 
En het concept staat nog steeds als een huis. 
Dat is iets om ontzettend trots op te zijn als 
stad. Trots op die tweehonderd vrijwilligers, 
van opbouwers tot afbrekers, van voorzitter 
tot fourageur. Allemaal vrijwilligers die 
zich belangeloos inzetten om er voor de 
bezoekers weer een geweldig feest van te 
maken. Trots ben ik ook op al die sponsors, 
van groot tot klein, die elk jaar weer bereid 
zijn in hun buidel te tasten om de Profronde 
Almelo mogelijk te maken. Ik wil ze op 
voorhand alvast hartelijk bedanken voor hun 
bijdragen.

In 1983 organiseerde een select groepje 
wielerfanaten voor het eerst een 
profcriterium in Almelo, toen nog dwars 
door de Gravenallee. Winnaar werd Gerard 
Veldscholten uit Weerselo. De eerste 
streekgenoot uit een lange rij die het 
Almelose erepodium betrad. Ook voor deze 
36ste editie wist de organisatie weer een 
divers deelnemersveld te contracteren. Het 
belooft een spannende strijd te worden. 

Wie er gaat winnen? We zullen het zien. In 
ieder geval zijn alle ingrediënten aanwezig 
voor een mooie wedstrijd en een attractief 
randprogramma. 

In de eerste jaren werd de administratie 
van de Profronde nog bijgehouden op de 
achterkant van een sigarendoosje. Moest 
er iets worden geregeld, dan was één 
telefoontje voldoende. Tegenwoordig zit de 
organisatie van de Profronde Almelo achter 
de computer of aan de vergadertafel. De 
steeds strengere regels, de binnenstad die 
op zijn kop staat, de hoge eisen van het 
hedendaagse publiek, allemaal enorme 
uitdagingen. Petje af voor de organisatie dat 
het ook dit jaar weer is gelukt.

Ik wens iedereen die is betrokken bij de 
organisatie van de Profronde Almelo 2018 
een heel geslaagd evenement en ik wens alle 
bezoekers vooral een geweldige avond.

Arjen Gerritsen, 
Burgemeester van Almelo

‘ALLEMAAL 
VRIJWILLIGERS 

DIE ZICH 
BELANGELOOS 
INZETTEN OM 

ER VOOR DE 
BEZOEKERS 

WEER EEN 
GEWELDIG 
FEEST VAN 
TE MAKEN’
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WIELERCAFÉ MET 
EX-PROF JELLE NIJDAM

Almelo – Het belooft een boeiend Wielercafé te worden dinsdag 28 augustus 
voorafgaand aan de Profronde Almelo. Te gast is in elk geval ex-profrenner 
Jelle Nijdam. Mogelijk komt ook Mart Smeets, voormalig sportcommentator bij 
de NOS. Ze worden geïnterviewd door presentator, journalist en wielerkenner 
Eddy van der Ley.

Op zoek naar een ex-wielerprof met een 
indrukwekkende staat van dienst als gast voor 
het Wielercafé Bla, bla bier en bitterballen 
kwam Van der Ley terecht bij Nijdam. De 
55-jarige Nijdam behoort tot de meest succes-
volle wielrenners van Nederland. Dertien jaar 
was hij profrenner. In de jaren 80 en begin 
jaren 90 won hij meer dan honderd wedstrijden, 
waaronder de Amstel Gold Race, Parijs-Tours 
en de Ronde van Nederland. Hij heeft zes 
etappezeges op zijn naam staan in de Tour de 
France, waarvan twee in de Tour van 1989. In 
totaal reed hij drie dagen in de gele trui. Nijdam, 
een smakelijk verteller, stond bekend om zijn 

succesvolle demarrages in de laatste kilometer.

Of Smeets naar het Wielercafé in Almelo komt, 
was bij het ter perse gaan van dit magazine 
nog onzeker, vanwege diens afspraken rond 
de verslaggeving van de Ronde van Spanje. 
Smeets is dé autoriteit op het gebied van de 
wielersport. Van der Ley: ‘Hij is de ultieme 
anchorman en wielerjournalist. Ik hing altijd aan 
zijn lippen. Hij is een geweldige vakman met 
een enorme feitenkennis en een repertoire aan 
geweldige verhalen.’ Mocht een afzegging van 
Smeets komen, dan wordt er een interessante 
vervanger geregeld, verzekert Van der Ley.

Het Wielercafé 

Bla, bla bier 

en bitterballen 

begint dinsdag 

28 augustus om 

20.00 uur in café ’t 

Hookhoes aan het 

Amaliaplein. Inloop 

vanaf 19.30 uur. 

Toegangskaarten 

(tien euro) zijn te 

koop via de website 

van de profronde 

profrondealmelo.nl 

of op de avond 

zelf in het café.

28 AUGUSTUS 2018
19.30 UUR - HOOKHOES
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Het Wielercafé, sinds 2015 een vast onderdeel 
van het Profrondeprogramma, past helemaal 
in het streven van het bestuur om het criterium 
op te waarderen tot een meerdaags feest voor 
iedereen. De eerste editie was in ’t Hookhoes, 
een jaar later in het VIP-paviljoen (pand Scheer 
en Foppen), sinds vorig jaar is het evenement 
voor wielerliefhebbers weer terug  in bier- en 
wijnlokaal ‘t Hookhoes aan het Amaliaplein. 
Het lokaal heeft precies de sfeer die nodig is 
voor een gezellig Wielercafé. ‘Het belooft een 
bruisende avond te worden. Wees erbij’, zegt 
Van der Ley.

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

Eddy van der Ley is presentator, 
schrijver, journalist en 
wielerkenner.

Mart Smeets is een Nederlands radio- 
en televisiepresentator, journalist en 
sportcommentator voor Ziggo Sport.

JELLE NIJDAM

EDDY VAN DER LEY

MART SMEETS
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De ondernemende mens centraal

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

van salaris en personeel. En met de praktische 

beter doordachte adviezen. Want er is altijd een 

komen. Neem contact op met Hendrik Bouwmeester 

Er is een accountantskantoor 
dat altijd een 

kortere weg weet

Alfa 
ondersteunt

Volg ons:
AlfaAccountants

Rijssensestraat 6, 7642 CX Wierden, tel.: 0546-573332 
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Wielervereniging De Zwaluwen en de Profronde Almelo zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Dat willen we ook graag’, 
vertelt Carina Schouten, vicevoorzitter van De Zwaluwen. ‘We wil-
len graag een link hebben met de Profronde. Wielrennen is een 
prachtige sport, maar ook een kleine sport. Je hebt elkaar nodig. 
De Profronde betekent aandacht voor de wielersport. Onze 
leden willen meedenken met en meedoen aan de Profronde.’

Zo mogen de jongste renners (van 7 tot 15 jaar) van 
De Zwaluwen op de Profrondedag het parcours verkennen. 
Dat gebeurt nadat de reclamekaravaan voorbij is getrokken 
en voordat de profrenners het parcours opgaan. 

‘Het is een echt promotierondje voor De Zwaluwen’, zegt 
Schouten. ‘Voor de kinderen is het geweldig om daar te mogen 
rijden, tussen de hekken door met daarachter het publiek. Dat 
is echt indrukwekkend. Soms zijn er ook al profrenners op het 
parcours. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch voor de jeugd. 
Ze kunnen tussen de profs rijden, hun helden ontmoeten. Van 
zo’n carrière dromen zij ook.’  

Ook buiten het parcours kunnen de kinderen een profrenner 
tegen het lijf lopen. Vaak halen de renners zelf hun startnummer 
op in een ruimte van het Theaterhotel Almelo. Schouten, die als 
vrijwilliger de nummers uitreikt: ‘Daar worden dan handtekenin-
gen gescoord en praatjes gemaakt. Voor de kinderen is dat een 
heel bijzonder moment.’

Een aantal talentvolle oud-leden van De Zwaluwen, nu beloften  
of eliterenners bij VolkerWessels-Merckx Cycling Team, het 
opleidingsteam voor Oost-Nederland, of het Sensa-Kanjers 
voor Kanjers Cyclingteam, wordt gevraagd om ’s avonds mee 
te rijden in de Profronde. ‘Dat regelt de organisatie van de 
Profronde. Maar ook dat is natuurlijk heel mooi; rijden in je eigen 
stad, voor je eigen publiek. Veel van deze mannen - het zijn toch 
vooral mannen  - hopen dat ze ooit profrenner zullen worden.’

Veel nieuwelingen/junioren (in de leeftijd van 15 tot 18 jaar) 
dragen hun steentje bij aan de Profronde als vrijwilliger. 
‘Er zijn jongens die graag helpen bij de opbouw van het 
parcours en bij de beveiliging.’

‘Voor onze jongste renners is het echt geweldig om een rondje te mogen rijden over 
het Profrondeparcours’, vertelt Carina Schouten, vicevoorzitter van De Zwaluwen.

‘PROMOTIERONDJE VOOR DE ZWALUWEN’ 

JEUGDRENNERS 
VERKENNEN PARCOURS 
PROFRONDE
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Grotestraat 88 - Almelo - yvonwomenswear.nl

woe 29 aug / vip tent waagplein
van 20.oo tot 24.00 uur
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Lipstick & Wheels is bedoeld voor mannen en vrouwen en wordt een avond met veel trends, beweging  
en humor.  Het moet letterlijk en figuurlijk een feestje worden met dansen op muziek van DJ’s en een  
doorlopend programma met veel verrassende acts. 

Lipstick & Wheels vindt plaats woensdagavond voorafgaand aan de 

Profronde Almelo in de VIP-tent op het Waagplein  Het event komt 

voort uit de ambitie om Profronde Almelo verder uit te bouwen 

naar een Week van de Profronde.  “We willen meer doelgroepen 

aanspreken en de Viptent voor iedereen toegankelijk maken. De 

avond komt tot stand in samenwerking met lokale ondernemers ”,  

vertelt Riny Holtkamp, bestuurslid van de Profronde en organisator 

van Lipstick & Wheels. Het event is met veel enthousiasme bij 

de ondernemers  ontvangen. Er is veel aandacht besteed aan het 

programma zodat het een verrassende avond wordt voor zowel 

manen als vrouwen. Bij binnenkomst staat een feestelijk gratis 

welkomstdrankje klaar en lokale horecaondernemingen bieden 

gratis fingerfood aan. Het programma biedt veel entertainment, 

verrassende acts en de laatste trends in mode, hair & beauty. 

Modeflitsen, hair & beauty
Vanaf drie podia in de tent showen modellen de nieuwste collectie 

mode, schoenen en haartrends.  Er volgt een demonstratie  

VIP training, een nieuwe vorm van trainen met behulp van 

elektrische impulsen. Er is een heuse beautybar voor een 

 touch van je wenkbrauwen of de nagels. Verderop onderga je  

een bindweefselmassage, een lichte make-up, een huidanalyse   

en je kunt je haar laten opsteken.  

En de mannen dan? 
Maar ook aan de looks voor mannen is gedacht! Bij de Barber 

word je namelijk geknipt en geschoren. Er is een proeverij van 

speciaalbiertjes en whisky. Je kunt een sportieve fietsbattle 

aangaan onder aanmoediging van de altijd enthousiaste Harry 

Middeljans, de vaste speaker van de Profronde. “Hoe de  

batlle eruit ziet blijft nog een verrassing. We gaan niet alles  

verklappen’’, zegt Holtkamp. 

Het goede doel
Het sportieve element is een belangrijk onderdeel van de avond en 

is er gezorgd voor een goed doel. Maar dan wel met humor! Mannen 

kunnen hun benen te laten scheren, net als echte wielrenners, 

en de opbrengst gaat naar de jonge talenten van de Almelose 

Wielervereniging De Zwaluwen. Je kunt ook voor het goede doel 

batllen en de jonge talentjes doen uiteraard mee.

Entertainment
Er zijn verrassende acts die nog niet worden verklapt. En natuurlijk 

is er de hele avond muziek verzorgd door de dj’s André & André. Zij 

stemmen de  muziek af op het publiek. Maar er is ook een silence 

disco. Hierbij dans je met een draadloze koptelefoon maar elke 

koptelefoon heeft andere muziek met als gevolg hilarische beelden.  

End of the summer
Het event is ook zeer geschikt voor een personeelsuitje. Wat 

is er nou leuker dan samen ‘the end of the summer’  te beleven? 

Met bedrijven kan hiervoor een pakketprijs worden afgestemd.  

Holtkamp: “Als bedrijf steun je daarmee een lokaal event en toon 

je je maatschappelijke betrokkenheid. Voor Profronde Almelo is 

maatschappelijk bijdragen erg  belangrijk en daarom is het zo mooi 

dat wij lokale ondernemers een podium kunnen bieden. Ik hoop dan 

ook het een groot succes wordt en dat Lipstick & Wheels een mooie 

traditie gaat worden”.  

Lipstick & Wheels vindt plaats op woensdag 
29 augustus van 20.00 tot 24.00 uur.                                                                                 
Kaarten € 12,50 zijn te koop via de website  
van de Profronde Almelo, bij de deelnemende 
bedrijven en op de woensdagavond bij de  
VIP-tent op het Waagplein. 

Lipstick & Wheels, 
een nieuw en bruisend event 
van Profronde Almelo

 

 

 Nu ook mediation! 



www.UenURENCO.com

HOE SCHOON 
IS JULLIE 
ENERGIE?

MEREL (23), HAAKSBERGEN
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K O M  O N Z E  L I N G E R I E C O L L E C T I E  VA N  
A -  T O T  E N  M E T  J - C U P  O N T D E K K E N !

Oranjestraat 36 • 7607 BK Almelo • Tel. 0546-648008

PrimaDonna French Kiss 



Vooraf was hij al favoriet: Bauke Mollema. Hij won vorig jaar de 
Profronde Almelo, de 35ste editie, gadegeslagen door duizenden 
toeschouwers in een zomerse ambiance. Touretappewinnaar 
Mollema nam het op tegen profs als Bram Tankink (uit Haaksbergen), 
Albert Timmer (‘Appie oet Hardenberg) en Steven Lammertink, 
nu rijdend voor Vital Concept Cycling Club.

BAUKE MOLLEMA 
WINNAAR 2017

Mollema stond jarenlang op het wensenlijstje van de Profronde, maar het lukte telkens 
niet om hem naar Almelo te halen. Hij had verplichtingen elders. Maar in 2017 maakte 
de Groninger toch zijn opwachting aan de start in het centrum van Almelo, vlak na 
zijn indrukwekkende etappezege in de Tour de France, in Le Puy-en-Velay. Hoe mooi 
is dat? Hij won daar toen de vijftiende etappe. Mollema slaagde erin dertig kilometer 
voor de finish weg te rijden uit de kopgroep.

In de Profronde lieten zich ook plaatselijke renners voorin zien, maar naarmate de 
wedstrijd vorderde, gingen de bekende renners steeds vaker voorop. Enkele ronden 
voor het einde vormde zich een kopgroep waarin Mollema nog ontbrak. Voordat de 
laatste ronde inging, slaagde hij erin de kopgroep in te halen en als eerste te finishen. 
Tweede werd publiekslieveling Tankink en als derde finishte Timmer.

38
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VOORDAT DE LAATSTE 
RONDE INGING, SLAAGDE 

HIJ ERIN DE KOPGROEP 
IN TE HALEN EN ALS 
EERSTE TE FINISHEN

39PROFRONDE ALMELO
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SPORTIEVE PARTNER VAN
PROFRONDE ALMELO

én uw partner voor 
high end audio- en videosystemen 

voor professioneel gebruik!

Hecla Professional Audio & Video Systems
+31 74 2480 800 | https://hecla.nl | info@hecla.nl

SPORTIEVE PARTNER VAN
PROFRONDE ALMELO

én uw partner voor 
high end audio- en videosystemen 

voor professioneel gebruik!

Hecla Professional Audio & Video Systems
+31 74 2480 800 | https://hecla.nl | info@hecla.nl



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

GEK OP 
KOFFIE?
Bezoek
onze
coffeebar

SPORTIEVE PARTNER VAN
PROFRONDE ALMELO

én uw partner voor 
high end audio- en videosystemen 

voor professioneel gebruik!

Hecla Professional Audio & Video Systems
+31 74 2480 800 | https://hecla.nl | info@hecla.nl

Maak kennis met Theodoor Gilissen, al meer dan 135 jaar de 
specialist in vermogensbeheer, beleggingsadvies en vermo-
gensstructurering. Waar uw private banker de tijd heeft om u 
écht te leren kennen.

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

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

Serious Money. Taken Seriously.

Aandacht loont, ook in Twente

20161214 Tubantia kantoor Twente.indd   1 21-6-2017   12:50:30
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Van Broekhoven: ‘Het is een evenement voor en door 

het bedrijfsleven. Het is mooi om te zien dat onder- 

nemers er samen de schouders onder zetten om het  

te organiseren. Het evenement biedt uitstekende  

kansen om ideeën op te doen, contacten te leggen  

of te versterken.’

Scheidsrechter Eredivisie
Het programma begint met een uitgebreide gezamen-

lijke lunch, verzorgd door SOWECO. Bas Nijhuis uit 

Enschede, sinds 2005 scheidsrechter in de Eredivisie, 

vertelt over zijn ervaringen. In oktober 2017 verscheen 

een boek, geschreven door Eddy van de Ley, met daar-

in anekdotes over zijn carrière: ‘Niet zeiken, voetballen!’ 

Na de lunch biedt het programma keuzes: een fiets- 

clinic of een bedrijfsbezoek. Bij de fietsclinic gaat 

ex-veldrijder Maarten Nijland uit Rossum voorop. Hij 

heeft een speciale route uitgezet voor de deelnemers. 

Voor de gasten die geen eigen fiets bij zich hebben, 

heeft hij mountainbikes beschikbaar. 

Het bedrijfsbezoek brengt gasten naar NieuweGarage, 

het ‘creatieve, inspirerende hart’ van Almelo. In de voor-

malige Ford-garage aan de Twentepoort-West zitten 

sinds vorig jaar het fullservice internetbureau Adwise, 

reclamebureau Slag bij Almelo en Studio MAD, dat 

videoproducties en animaties maakt, samen hebben zij 

ongeveer 130 werknemers. De bedrijven verzorgen een 

rondleiding en een presentatie over de ontwikkelingen 

op het gebied van communicatie, internet en marketing.

Heerlijk diner
Later op de dag komen de gasten weer samen. Ze treffen 

elkaar bij grand café Ledeboer aan de Wierdensestraat, 

beloond met een Bib Gourmand van Michelin. Hier schui-

ven ze aan voor een heerlijk diner. Na afloop kunnen de 

gasten oversteken naar de VIP-tent, waar de profrenners 

die avond telkens langsfietsen.  

In 2016 kwam op initiatief van vijf regionaal, nationaal 

en internationaal opererende ondernemingen uit 

Almelo dit side-event tot stand. Het in huisstijlen 

Event  voor  en  door  bedr i j ven

Extend Bus iness -Event , 
een  b l i j ve r t je
Het Extend Business-Event, waar ondernemers uit de regio elkaar kunnen ontmoeten, trekt 

dit jaar weer meer bedrijven en gasten. Ongeveer 120 bezoekers worden verwacht. Voorzitter 

Reinier van Broekhoven van de Profronde Almelo is zeer verheugd over deze ontwikkeling. 

Het event is in drie jaar tijd uitgegroeid tot ‘een blijvertje’. 

Foto: Coen Mulder



gespecialiseerde RGN, transportonderneming Bolk, 

Rabobank Noord- en Noord-West Twente en Extend 

organiseerden zelf een exclusief, zakelijke netwerkevent 

met de bedoeling het ondernemersklimaat in Almelo 

en de wijde omgeving te stimuleren èn tegelijkertijd de 

Profronde in Almelo te versterken. 

Extend verbond zijn naam aan het event. Extend, onder-

deel  van maatschappelijke onderneming SOWECO NV, 

is gespecialiseerd in organisatieadvies op het gebied 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Juist in 

deze tijd, waar een grote discrepantie bestaat tussen de 

vraag en aanbod van arbeidskrachten, is het voor het 

bedrijfsleven belangrijk zicht te krijgen op de vraag op 

welke wijze mensen met een arbeidsbeperking ingezet 

kunnen worden. Extend denkt met de werkgever mee 

en kan professionele ondersteuning bieden. 

Het bestuur van de Profronde sprak een paar jaar 

geleden de ambitie uit het grootste publieksevenement 

van Almelo ‘te verbreden’. ‘Dat is in ruimschoots gelukt’, 

stelt voorzitter Van Broekhoven. Behalve het Extend 

Business-Event is er ook een lifestyle-evenement Lipstick 

& Wheels en het Wielercafé . 

Van Broekhoven: ‘Het liefst willen we dat er in de week 

voorafgaand aan de Profronde van alles te doen is, 

gekoppeld aan het wielrennen. Dat draagt bij aan 

de levendigheid van de stad. Tegelijkertijd bieden 

de events mogelijkheden om sponsors aan het evene-

ment te binden, en mogelijkheden voor bedrijven om 

te netwerken. Samen met het event Lipstick & Wheels 

biedt de Profronde grotere en kleinere bedrijven de 

mogelijkheid zich te presenteren. Wij zijn een van de 

weinige evenementen die sponsors ook echt een podium 

geven, naar elkaar toe, naar de bevolking toe, naar 

relaties toe. We zijn er hartstikke trots op dat we dat 

in drie jaar hebben opgebouwd.’

Over Extend
Extend is gespecialiseerd in organisatieadvies 

op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Extend maakt MVO People, samen 

met bedrijven en organisaties, integraal onder-

deel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Ze inspi-

reert, geeft inzicht en biedt kansen aan bedrijven 

en instellingen voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen gericht op mensen, vanuit bedrijfs-

matig en financieel-economisch perspectief.  

Extend is een onderdeel van de maatschappelijke  

onderneming SOWECO NV.

43PROFRONDE ALMELO

Netwerken op topniveau! 
Inspi rat ie  opdoen en contacten leggen 
t i jdens gezel l ig  en gevar ieerd event
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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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Grotestraat 104   -   Almelo   -   www.splitlevel.nl 

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

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

Autobedrijf Kamp

De bouwmanagers van Kienhuis

Afspraak is ook 
   echt afspraak

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

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

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

C������� �� 
������������

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

electro/beveiliging dakbedekkingloodgieterswerk sanitairverwarming airco/lucht technisch beheer

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

v comfort
v veiligheid

v duurzaamheid
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De ondernemende mens centraal

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

van salaris en personeel. En met de praktische 

beter doordachte adviezen. Want er is altijd een 

komen. Neem contact op met Hendrik Bouwmeester 

Er is een accountantskantoor 
dat altijd een 

kortere weg weet

Alfa 
ondersteunt

Volg ons:
AlfaAccountants

Rijssensestraat 6, 7642 CX Wierden, tel.: 0546-573332 
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Zorg & InkomenD E N E K A M P - O L D E N Z A A L - A L M E L O
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Maatpakken vanaf 499,- / maatshirts vanaf 149,-

Grotestraat 101 - almelo
0546 812750

SHOP 24/7 
ONLINE 
www.jojansenherenmode.nl

D E N E K A M P - O L D E N Z A A L - A L M E L O
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BAAS-METAAL.NL

 LASERSNIJWERK.EU
METAALBEDRIJF

 BAAS BV

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

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

ARENDS
Almelo  tel. 0546 - 868566

Kisten
Kratten
Pallets

ARENDS
Almelo  tel. 0546 - 868566

Kisten
Kratten
Pallets

ARENDS
Almelo  tel. 0546 - 868566

Kisten
Kratten
Pallets
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WIELERSEIZOEN 2018
DOOR ENNO DE BOER
Het wielerseizoen 2018 is al weer een heel eind onderweg. Op het moment dat dit artikel wordt 
geschreven is het de week tussen het NK en de Tour de France. Tot dit moment laten onze land-
genoten zich met enige regelmaat toejuichen terwijl ze op het hoogste plekje van het erepodium 
staan. De voorjaarsklassiekers waren voor Nederland zeer succesvol te noemen en ook in de 
etappewedstrijden doet ons land steeds meer van zich spreken.

DE VOORJAARSKLASSIEKERS 
De 66e Ronde van Overijssel kende dit jaar, voor het eerst sinds 
2015, weer een Nederlandse winnaar. Piotr Havik won! Na 
201 kilometer was de Nederlandse renner van BEAT Cycling 
Club in een sprint met twee sneller dan de Brit Harry Tanfield 
(Canyon Eisberg). Havik ontsnapte op zo’n tien kilometer van 
de finish, gaf alles en zag Tanfield vlak voor het ingaan van  
de slotkilometer aansluiten. De Brit leek de sprint om de zege 
vervolgens te winnen, maar zag Havik in de slotmeters alsnog 
voorbij komen. Max Kanter (Team Sunweb) werd derde. 

In de wedstrijden op het hoogste niveau werd Milaan-San 
Remo gewonnen door Vincenzo Nibali, die na een sterk 

staaltje het aanstormde peloton net voor wist te blijven. 
Vlak daarvoor was er in het Vlaamse voorjaar al twee keer 
Nederlands succes omdat Dylan Groenewegen Kuurne-
Brussel-Kuurne wist te winnen en Fabio Jakobsen in Nokere 
Koerse als eerste over de meet kwam. 

Kers op de taart was de zege van Niki Terpstra in de Ronde 
van Vlaanderen. Hij bleef solo Mads Pedersen en ploeggenoot 
Philippe Gilbert voor. Overigens had Niki Terpstra een week 
eerder de E3 Harelbeke al gewonnen. 

Lees verder op pagina 52
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En ook daarmee was de Nederlandse koek nog niet op in het 
Vlaamse voorjaar. Want opnieuw Fabio Jakobsen mocht zich 
tot overwinnaar laten kronen, ditmaal in de Scheldeprijs. 

In Parijs – Roubaix stond Niki Terpstra weer op het podium, 
maar hier niet op de hoogste trede. Terpstra werd derde 
achter winnaar Peter Sagan en de verrassende Sylvan Dillier 
die tweede werd. 

De enige Nederlandse klassieker op het hoogste niveau, 
de Amstel Gold Race, kende ook een verrassing, Michael 
Valgren Andersen pakte de zege voor oud-winnaars Roman 
Kreuziger en Enrico Gasparotto. Overigens was de zege van 
Michael Valgren Andersen ook weer niet helemaal verrassend 
te noemen, want hij won in februari ook al de Omloop Het 
Nieuwsblad. Wat dat betreft was de top drie in Luik-
Bastenaken-Luik misschien nog wel meer een surprise. Bob 
Jungels won in Luik voor Michael Woods en Romain Bardet.

DE ETAPPEKOERSEN 
De Giro d´Italia werd dit jaar gewonnen door Chris Froome. En 
hoewel Tom Dumoulin dit jaar niet opnieuw wist te winnen reed 
hij wel weer een prima Ronde van Italië. Zijn tweede plaats in 
de eindrangschikking is dan ook iets om trots op te zijn. Miguel 
Angel Lopez completeerde het podium. Overigens reden ook 
Sam Oomen [9e] en Wout Poels [12e] een prima Giro.

De Ronde van Zwitserland was dit jaar voor Richie Porte, 
die Jakob Fugelsang en Nairo Quintana voorbleef. En in 
het Critérium du Dauphiné ging de eindzege naar Geraint 
Thomas voor Adam Yates en Romain Bardet.

Een voorbeschouwing op de Tour de France [bij het schrijven 
van dit artikel moet de Tour nog beginnen], en de rest van het 
wielerjaar, blijft gevaarlijk. Feit is wel dat onze landgenoten 
volop meedoen om de ereplaatsen. Hopelijk in de Profronde 
van Almelo ook!

Fotografie: sportfoto.nl
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Having fun getting fit – met plezier fit worden. Het is de slogan  
van Luv2Move in Almelo, waar jong en oud terecht kunnen voor de 
gaafste en nieuwste workouts. Tijdens de Profronde Almelo verzor-
gen instructeurs van Luv2Move vanaf 18.00 op de Koornmarkt een 
workout op muziek. Acht instructeurs dansen op het podium, het 
publiek mag meedoen. ‘We zullen ervoor zorgen dat het allemaal 
gemakkelijk te volgen is’, belooft eigenaar Evelien de Visscher. 

Het is de derde keer op rij dat Luv2Move optreedt tijdens 
de Profronde Almelo. Luv2Move is een workoutstudio waar 
groepslessen worden gegeven. Bekend zijn de zumbalessen, 
een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse 
dans als salsa, merengue of samba. Daarnaast biedt het bedrijf 
yoga en andere dansworkouts aan. Je kunt er meedoen aan 
HIIT-trainingen op muziek, Strong geheten, een fitnessachtig 
programma met bewegingen (squads en push ups) op muziek 
waarbij de vetverbranding volop wordt gestimuleerd. 

Verder heeft Luv2Move Veraflow in portefeuille, een combinatie 
van dansen, stretchen en mindfulness. Ook kun je er terecht voor 
Pound, dat ritmisch drummen met drumstokken combineert met 
fitnessoefeningen, en Floor Barre. Dat zijn lessen geïnspireerd op 
klassiek ballet en pilates waarbij sporters liggend op de grond 
oefeningen doen. Deze workout is heel geschikt voor mensen 
die last hebben van hun gewrichten, volgens De Visscher. 

Over het totale aanbod, zegt ze: ‘Wij proberen exclusieve pro-
gramma’s aan te bieden die je elders niet kunt doen.’ De Visscher 
en haar team laten zich daarbij onder meer inspireren door wat ze 

zien op internet en tijdens evenementen (in andere landen). Ze volgt 
cursussen in het buitenland, waar ze dan ook licenties voor de pro-
gramma’s koopt. Zelf heeft De Visscher Dansation ontwikkeld, een 
workout waarbij je danst op popmuziek (oude of nieuwe hits).

Luv2Move is in zeven jaar uitgegroeid tot een onderneming met 
een team van vijftien medewerkers. ‘Op verzoek gaf ik destijds een 
uurtje zumba voor een groepje vriendinnen. Twee mensen werden 
er al gauw twintig, een uurtje werd twee uur, drie uur, vier uur… Toen 
dacht ik, ik kan mijn baan - ik had een managementfunctie bij een 
sportschool in Tubbergen - wel opzeggen. Dat heb ik gedaan. 
Inmiddels zijn we met vijftien mensen. Ze vinden het allemaal 
geweldig om sportlessen te geven. We hebben een heel gezellig 
vriendenteam. Ons bedrijf is niet vergelijkbaar met een Fit for Free of 
Basic Fit. Wij willen mensen plezier laten beleven met bewegingen 
op muziek – hier geen strakke pakjes. Mensen moeten zich op hun 
gemak voelen. Het moet voelen alsof je een feestje hebt beleefd.’

De Visscher was al jong heel beweeglijk en gevoelig voor muziek, 
vertelt ze. ‘Als ik mijn moeder moet geloven zat ik als klein kind in 
mijn wipstoeltje al heen en weer te wippen op muziek. Vanaf vier 
jaar tot mijn dertiende deed ik aan klassiek ballet. Daarna hield 
ik me bezig met streetdance. Toen de instructeur die 
we hadden ermee stopte, nam ik het van haar 
over. Dat werk ben ik eigenlijk blijven doen.’  

Als kind bewoog Evelien de Visscher al graag op muziek. Inmiddels heeft ze er haar beroep van 
gemaakt. De Visscher is eigenaar van de fitonderneming Luv2Move die een sportief optreden 
voor haar rekening neemt tijdens de Profronde Almelo. Voeten van de vloer dus met Luv2Move!

MET PLEZIER FIT WORDEN
LUV2MOVE VERZORGT TIJDENS PROFRONDE OPTREDEN OP KOORNMARKT

Luv2Move 
vanaf 18.00 tot 20.00 uur op de 
Koornmarkt 



54

Een bijzonder mens, door iedereen geliefd, een graag geziene gast. 
Zo omschreef zijn familie Marijn Backx in zijn overlijdensadvertentie 
in De Twentsche Courant Tubantia op 10 juli. Te vroeg gegaan, mooi 
en intens geleefd, positief, met veel sterke verhalen, stond erbij. 

GRAAG GEZIENE GAST, 
BIJ IEDEREEN GELIEFD
  Fotograaf Marijn Backx (70 jaar) hoorde bij de ‘Profrondefamilie’.  
In juli overleed hij onverwacht. 

In memoriam Marijn Backx

Alle medewerkers van 
de Profronde Almelo 
rouwen mee met zijn 
nabestaanden. Marijn  
was twintig jaar lang  
de ‘huisfotograaf’ van  
de Profronde Almelo.  
Jaar in jaar uit maakte hij 

talloze prachtige foto’s van het grootste publieksevenement  
van de stad. Zijn werk werd gepubliceerd op de website van  
de Profronde en in dit magazine. Ook in deze uitgave staan 
foto’s van Marijn, waaronder die van rondemiss Amber. 

Voormalig Profrondebestuurder Harry Nijhuis die aan de wieg 
stond van het evenement en dertig jaar lang als bestuurder 
betrokken was, opperde zo’n twintig jaar geleden dat er een 
fotograaf nodig was, herinnert voormalig Profrondebestuurder 
en vriend Sander Herman zich. Nijhuis vond dat de Profronde 
een fotograaf moest hebben die komt als je belt, iemand op 
wie je kunt rekenen en die het snapt. 

Herman: ‘Daarop zei ik: ‘Ik ken wel iemand: Marijn Backx.’’ Marijn 
was meteen enthousiast, hij vond het prachtig. Hij deed het werk 
onbezoldigd, met een bedrijfsadvertentie in het magazine en 
een kaartje voor de VIP-tent als tegenprestatie. Hij hoorde bij de 
Profrondefamilie. Voor de Profronde geldt: eenmaal Profronde, 
altijd Profronde. Dat was voor Marijn ook zo.’

Tijdens de Profronde Almelo was hij ’s morgen altijd al in 
alle vroegte aanwezig. Dan maakte hij groepsfoto’s van alle 

vrijwilligers nadat zij rond half acht in de ochtend waren 
toegesproken door de voorzitter in ’t Wetshuys. Hoe hij het 
voor elkaar kreeg, weet Herman niet, maar als hun taak erop 
zat, kregen ze allemaal die groepsfoto mee naar huis. ‘Het  
was een vast ritueel, ’s morgens even op de foto met z’n allen.  
Je hoefde dat aan niemand uit te leggen. Marijn wist als geen 
ander hoe hij dat goed moest doen; hij vertelde een geintje  
en dan was de foto waar iedereen leuk opstond zo gepiept.’ 

Marijn was beroepsfotograaf. Hij had zich toegelegd op school- 
en bedrijfsfotografie. Hij wordt herinnerd als een man met hart 
voor zijn vak, als een sympathieke kerel met vele passies. Zo was 
hij gek van Burtons, nostalgische rallyauto’s gemaakt van 2CV’s 
(in de volksmond lelijke eend). Herman: ‘We reden vlak voor zijn 
overlijden samen naar Zutphen in dat autootje, zonder riemen, 
zonder deuren, helm op… Ik had het zweet op mijn rug staan. 
Hij lachte me uit: ‘Je bent gauw te bang’, zei-ie dan. Hij vond 
het prachtig. In Zutphen moest hij voor Burton een lezing geven 
over wat te doen bij pech. De mensen hingen aan zijn lippen.’

Marijn bouwde zelf drie Burtons, twee voor zijn dochter, één 
voor zichzelf. Met die rallyauto reed hij naar landen als Rusland 
en Marokko – in Rusland kende hij veel mensen, hij kwam er 
vaak. Hij had het plan opgevat om volgend jaar naar Mongolië  
te reizen. Helaas zal die droom niet uitkomen. 

Zondag 8 juli overleed Marijn op 70-jarige leeftijd tijdens het 
mountainbiken. In de bossen bij Delden kwam hij ongelukkig  
ten val. Het bestuur en alle vrijwilligers van de Profronde 
wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies. 
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EREGALERIJ
VAN PROFRONDE WINNAARS

2007
2008
2009
2010
2011
2012 
2013
2014
2015
2016
2017

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

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

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

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

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

BAUKE 
MOLLEMA 
2017

56
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Marlon Hummelink

Peter FrankeSebastiaan Masselink

Guido Eggermont

Andre TripReinier Broekhoven Riny Holtkamp

Barry SeelenKevin Kel Geraldine DijkRitse Gierveld

PROFRONDE BESTUUR 2018

Dames worden 
gekleed door:

Heren worden 
gekleed door:
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3. THEATERHOTEL SCHOUWBURGPLEIN 1

5. WILHELMUS GROTESTRAAT 107

2. ‘T WETSHUYS GROTESTRAAT 80

4.  GRAND CAFÉ LEDEBOER 
WIERDENSESTRAAT 2

1

In de sfeervolle restaurants of op de gezellige 
terrassen van horecazaken als Hudsons, Ibiza, 
Willem IV en Wilhelmus, Hookhoes, Kreta,  
The Shamrock, het Theaterhotel en ’t Wetshuys 
en grand café Ledeboer kunt u in de week voor 
de Profronde aanschuiven voor een met zorg 
samengesteld Profrondemenu. 

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

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

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 bij een groeiend 
aantal Almelose restaurants, altijd 
tegen een speciale Profrondeprijs. 

1. KRETA KLARA ZETKINSTRAAT 2

PROFRONDEMENU  
   UITGEGROEID 
 TOT TRADITIE
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8. THE SHAMROCK GROTESTRAAT 135

6. HUDSONS GROTESTRAAT 16

10. IBIZA AMALIAPLEIN 4

9. HOOKHOES GROTESTRAAT 126

7. WILLEM DE 4DE AMALIAPLEIN 1

A  Nielz  
coverband After Hourz

B  Koornmarkt  
Optreden Luv2Move, 
muziek met top DJ's

C  Belgie  
The Bottleneckrockers

D  Amaliaplein 
 muziek met DJ's Bram 
Weys en André & André

 ENTERTAINMENT 
TIJDENS PROFRONDE

Tevens zullen er diverse dweilorkesten 

langs het parcours trekken

D
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SAMEN
VOORUIT

BOLK.NL

Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

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

www.jterhorst.nl

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

zoals kozijnen voor derden

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

KOMO gecertificeerd.
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 Fleringen - Hardenberg - Heeten - Hengelo - Raalte 
 Zwolle - Apeldoorn - Almelo - Enschede - Rheine(D) 
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ROUTE RECLAMEKARAVAAN

HAGHOEK

SLUITERSVELD 
RUMERSLANDEN
 SCHELFHORST

AALDERINKSHOEK

NIEUWSTRAATKWARTIER

DE RIET
NIEUWLAND

OSSENKOPPELERHOEK

START

14:05 
uur

14:00 
uur

14:15 
uur

14:25 
uur

14:40 
uur

15:00 
uur

15:20 
uur

15:30 
uur

15:50 
uur

OSSENKOPPELERHOEK
NIJREES

WINDMOLENBROEK
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'S AVONDS RIJDT DE 
RECLAMEKARAVAAN 

IN HET CENTRUM VAN 
17:45 - 19:00 UUR
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Ik wil het met u hebben over het woord ‘Fenomeen’. Volgens de Dikke van 
Dale een ‘zeldzaam verschijnsel’. Drie Nederlandse wielrenners worden 
door pers en publiek de laatste tijd met enige regelmaat een fenomeen 
genoemd. Ik heb het over Dylan Groenewegen, Tom Dumoulin en Mathieu 
van der Poel. Maar is dat eigenlijk wel terecht?

FENOMENEN
COLUMN ENNO DE BOER

Laten we de Dikke van Dale eens als 
uitgangspunt nemen. Een fenomeen 
moet dus een zeldzaam verschijnsel zijn 
of op zijn minst zeldzame [fenomenale] 
prestaties leveren. In het geval van Dylan 
Groenewegen is dat zonder twijfel het geval. 
Immers hij won in de Tour de France van 
2017 de etappe op de Champs-Elysées. 
Slechts drie andere Nederlanders wisten 
dat ook voor elkaar te krijgen: Gerben 
Karstens [1976], Gerrie Knetemann [1978] 
en Jean-Paul van Poppel [1988]. Alleen al 
deze ene zege zorgt er in mijn ogen dus 
voor dat Dylan Groenewegen 
als fenomeen door het leven mag gaan.

Ook in het geval van Tom Dumoulin is er 
volgens mij geen reden tot discussie. Ook 
hij is een fenomeen, want het lukte hem 
vorig jaar om als derde landgenoot in de 
historie een grote ronde te winnen. Naast 
Jan Janssen en Joop Zoetemelk is er nu 
dus ook het fenomeen Tom Dumoulin. 
Bovendien wist hij als eerste Nederlander 
in de historie wereldkampioen tijdrijden te 
worden. Fenomenaler kan het toch niet?!

Tot slot de lastigste van de drie: Mathieu 
van der Poel. Als zoon van de voormalige 

wielrenner Adrie van der Poel en kleinzoon 
van de Franse renner Raymond Poulidor 
zit het wielerbloed bij hem als het ware 
in de genen. Maar dat maakt je nog geen 
fenomeen. Aan de andere kant, wat hij 
laat zien op twee wielen is behoorlijk zeld-
zaam te noemen! In het veldrijden rijgt 
hij de zeges aaneen. Op de weg werd hij 
inmiddels al Nederlands kampioen bij de 
profs. En in het mountainbiken loopt het 
de concurrentie inmiddels ook dun door de 
broek, omdat hij zich wil kwalificeren voor 
de Olympische Spelen. En waarschijnlijk 
niet alleen kwalificeren. In mijn ogen is 
deze veelzijdigheid genoeg om ook hier 
te spreken van een fenomeen.

Drie fenomenen dus! Of zijn er wellicht 
nog meer? Wat nu als Steven Kruijswijk een 
grote ronde wint? En Niki Terpstra? Moet 
hij eerst wereldkampioen worden of is hij 
nu al een fenomeen? Allemaal vragen waar 
we hopelijk snel een antwoord op gaan 
krijgen. Feit is dat het huidige arsenaal aan 
getalenteerde fietsende landgenoten een 
zeldzaam verschijnsel is. En dat is dan weer 
fenomenaal voor ons als toeschouwers. 

Enno de Boer

‘FEIT IS DAT 
HET HUIDIGE 

ARSENAAL AAN 
GETALENTEERDE 

FIETSENDE 
LANDGENOTEN 
EEN ZELDZAAM 

VERSCHIJNSEL IS’
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Een steeds wisselende tentoonstelling van 
bloemen en planten in een gigantische 
kas. Dit is mede het werk van Gert Pezij, 
eigenaar van GP Plants uit Almelo. Zijn 
bedrijf is leverancier van planten in één 
van de grootste kassen ter wereld die on-
derdeel uitmaken van Gardens by the Bay, 
een imposant park in hartje Singapore. De 
tuinen werden 5 jaar geleden geopend. 

In de kas Flower Dome, in 2015 
opgenomen in het Guinness Book 
of Records, voert GP Plants meerdere 
keren per jaar planten en bomen aan. 

Om de zes weken wordt het groen in 
de Flower Dome gewisseld. 

‘Als ik daar rondloop, voel ik mij trots, 
ja’, zegt de ondernemer. ‘Zeker als je 
ziet hoeveel mensen er van genieten.’ 
De tuinen trekken jaarlijks 9,8 miljoen 
bezoekers, de kassen ruim drie miljoen. 
Het terrein van Gardens by the Bay, een 
Singaporees overheidsproject, omvat 55 
hectare. Ter vergelijking: de Keukenhof is 
32 hectare groot. De overheid wil zo van 
Singapore een ‘tuinstad’ maken. In de 
Flower Dome waar het twintig graden is, 
veel kouder dan buiten, kunnen inwoners 
en toeristen genieten van planten die 
voorkomen in een gematigd klimaat. 

Het was voor Pezij, kweker van planten, 
niet eenvoudig om voet aan Singaporese 
grond te krijgen. ‘Toen de ‘Gardens’ nog 
niet waren geopend heb ik mijn best 
gedaan om binnen te komen’, vertelt hij. 
‘Ik kwam vaak in Singapore, als tussen-
stop op mijn reizen naar Indonesië. Ik 
verbaasde mij erover dat aan het project 
alleen Amerikanen, Duitsers, Britten en 
Australiërs werkten. Ons tuinbouwland 
was niet betrokken. Ik probeerde contact 
te leggen. Het duurde even, maar toen 
mocht ik tulpen leveren. Van het een 
kwam zo het ander. Inmiddels is het vrij 
groot geworden. Dat is best bijzonder, 
zeker voor een ondernemer die niet 
uit bloemenregio’s als Aalsmeer of het 
Westland komt, maar uit Almelo.’

Pezij richt zich met GP Plants, dat sinds 
2002 bestaat, op het kweken van vaste 
planten zoals Echinacea en Heuchera. 
‘Daar staan wij bekend om in de wereld.’ 
GP Plants heeft een productiebedrijf in 
Indonesië, waar planten in een labora-
torium (ziektevrij) worden vermeerderd, 
en kassen in Deurningen waar planten 
worden opgekweekt tot stekjes met 
wortels. GP Plants werkt samen met een 
veredelingsbedrijf in de Verenigde Staten 
waarvan het nieuwe soorten (varianten 
op de Echinacea en Heuchera) betrekt. 
De afnemers zitten vooral in Amerika, 
Japan en Europa.

‘Het is toevallig zo gelopen’, vertelt 
Pezij. ‘Ik zou bouwkunde gaan studeren, 
maar op het laatste moment koos ik 
voor de landbouwschool. Later ben ik 
naar de hogere tuinbouwschool gegaan. 
Vervolgens ben ik bij een tuinbedrijf in 
Aalsmeer gaan werken. Nadat ik daar 
was ontslagen – achteraf het beste dat 
mij is overkomen - ben ik een poosje 
leraar geweest. Daarna heb ik met vallen 
en opstaan dit mooie, internationale 
bedrijf opgebouwd.’ 

Van daaruit wil hij ook graag zijn 
bijdrage leveren aan de levendigheid 
van de Almelose samenleving. Zodoende 
sponsort GP Plants de Profronde Almelo 
en heeft het bedrijf samen met anderen 
het hortensiaproject in de binnenstad 
opgezet.

GP Plants uit Almelo levert jaarlijks duizenden planten aan 
Gardens by the Bay, een imposant park in Singapore.

BLOEMEN ZOVER 
HET OOG REIKT  



      




