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door onze correspondent
Ad Adriaans

VELDHOVEN – Wielerclub Tempo-
Bruns in Veldhoven gaat een
druk weekeinde tegemoet. Dan
wordt op recreatiecentrum ’t Wit-
ven het Nederlands Kampioen-
schap Veldrijden gehouden en de
wielerclub is verantwoordelijk
voor de organisatie van het evene-
ment.
De Veldhovense club krijgt onder-
steuning van acht studenten van
de Fontys Sporthogeschool uit
Eindhoven. De derdejaars studen-
ten Sport- en Bewegingseducatie
moeten in het kader van hun op-
leiding meehelpen een sporteve-
nement op poten te zetten en ko-
zen voor de organisatie van het
NK in het kader van de minor
Events.
Voor Karlijn van Gils uit Middel-
beers is het een evenement waar-
van ze veel heeft geleerd. „Het is
een groot evenement waarvoor
veel geregeld moest worden.” De
Nuenense Diana Smits twijfelde
even tussen de marathon van
Eindhoven en het NK Veldrijden.
Haar opa Toon Bouw, die voorzit-
ter is van de Ronde van Gerwen,
wist het wel. „Hij zei: je moet het
NK gaan doen.”
In september startten de studen-
ten, verdeeld in een aantal com-
missies, met de organisatie. De
commissie Sponsoring heeft hon-
derden bedrijven benaderd. Een
bijdrage in de vorm van goederen
was eenvoudiger binnen te halen
dan geld, leerden ze.
Om zich niet te verkijken op de
organisatie bezochten enkele le-
den in oktober 2014 de wereldbe-
kerwedstrijd in Valkenburg. „We
keken er rond met de ogen van
een kritische bezoeker. Wat we
hier zouden kunnen toepassen
legden we vast. We zagen bijvoor-
beeld dat een goede bewegwijze-
ring belangrijk is en de eet- en
drinkgelegenheden moeten voor
de toeschouwers goed te vinden
zijn”, leerde de Tilburgse student

Dominique Schmidt.
De grootste kluif voor het achttal
bleek de communicatie. Van Gils:
„Eerst hadden we alleen contact
met Tempo-Bruns. Gaandeweg
kwamen er partijen bij, zoals de
KNWU, de gemeente, ’t Witven
en hulpdiensten. Het bleek lastig
om iedereen op de hoogte te hou-
den van de stand van zaken. Het
is belangrijk om al in het begin
met alle partijen om de tafel te zit-
ten en duidelijke afspraken te ma-
ken.”
Omdat de gemeente Veldhoven
het belangrijk vond dat ook de
jeugd betrokken wordt bij het eve-
nement bedachten de studenten
een clinic. „Eind november lieten

we hier 350 kinderen van zeven
Veldhovense basisscholen veldrij-
den”, zegt Smits. „Vandaag vindt
de finale plaats tussen basisschool
Zeelsterhof en Brede School de
Heiacker.”
Bij de jongens blijkt Jouri ( Zeel-

sterhof) de beste en Marit rijdt na-
mens De Heiacker de snelste tijd
bij de meisjes.
Harry Colsters, coördinator
Veldrijden bij Tempo-Bruns,
roemt de samenwerking met de
studenten. „Alleen had ik het niet

voor elkaar gekregen. Ze hebben
ons daadwerkelijk veel werk uit
handen genomen.”
Enkele vrijwilligers kan de organi-
satie nog wel gebruiken. Aanmel-
den kan via:
nkveldrijden@gmail.com.

Bij ’t Witven in Veldhoven
wordt dit weekeinde het
Nederlands kampioen-
schap Veldrijden gehou-
den. Fontysstudenten hel-
pen de organisatie, wieler-
club Tempo-Bruns, daarbij
een handje.

� Zaterdag 10 januari
10.30 Nieuweling-meisjes
11.30 Junior-dames
12.30 Nieuwelingen (heren)
13.30 Masters 50+
14.30 Masters 40+

15.30 Amateurs/sportklasse
� Zondag 11 januari

10.30 Junioren
12.00 Beloften
13.30 Dames
15.00 Elite Heren

� Locatie: Recreatiecentrum ’t Wit-
ven, De Run 6501 in Veldhoven
Kaartverkoop: Alleen aan de kassa,
pinnen niet mogelijk. Vandaag kos-
ten kaarten vijf euro, morgen tien.
Kinderen tot 12 jaar gratis.

� Basisscholieren uit Veldhoven reden woensdag de finale van hun eigen kampioenschap veldrijden, op het parcours van het NK. foto René Manders
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Studenten aan de bak bij het NK

Eindhoven  Wekkerstraat 43 
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Veghel  Heuvelplein 4-7
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