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Vrijdag en zaterdag is een aantal
van ’s wereld beste wielrenners te
bewonderen in Rotterdam. Vrijdag
maken kleppers als Marcel Kittel,
André Greipel en Gerald Ciolek
onderling uit wie de finish op de
Boompjes als eerste passeert.
Zaterdag volgt de retouretappe
naar Antwerpen.

Speciaal voor Metrolezers stelt
Rotterdam Topsport een vip-ont-
vangst (inclusief meet and greet
met de winnaar van de vrijdagrit
én een pakket give aways) beschik-
baar. Wil JIJ in aanmerking komen
voor deze vip-ontvangst? Mail dan
je motivatie naar e-mailadres:
jaarsveld@rotterdamtopsport.nl

Lezersactie

Maak kans op een
vip-ontvangst WPC-finish

Naast een bruisend programma
rond de finish van WPC vrijdag-
middag op de Boompjes is ook een
bezoekje aan de start, zaterdagoch-
tend in het mooie Scheepvaart-
kwartier, zeer de moeite waard.
Rond 11.15 uur vertrekt de wieler-
karavaan voor de retourrit naar
Antwerpen.

Het Rotterdamse wielerweek-
end wordt zondag 1 september
2013 afgesloten met de Ronde van
Katendrecht. Naast deelnemers uit
verschillende jeugd- en amateurca-
tegorieën zullen ook oud-profs aan
de start verschijnen. De Ronde van
Katendrecht vindt plaats rond het
Deliplein. METRO

Wielerweekend

Ronde van Katendrecht
als afsluiter

“Mijn Zuid-Europese collega’s
doen het in hun broek als zij
denken aan de WPC. Die man-
nen zijn echt bang voor waai-
ers en wind!”
Jos van Emden, wie l renner Belk in Pro
Cyc l ing / deelnemer WPC

Waaiers

zijn in de Nederlandse voorronden van
de Danone Nations Cup. Waarop ik
steldedat ikde landelijke finale zouha-
lenmet een teamRotterdamse voetbal-
lertjes.Doorde landelijke finale tewin-
nen, mag ‘mijn’ teamNederland verte-
genwoordigen op het officieuze WK in
Engeland. Of we kans maken? Landen
als Spanje en Italië sturen hunnationa-
le jeugdselecties. Maar we gaan ons ui-
terste best doen én genieten.”
METRO

Door met overmacht de regiofinale én
landelijke finale te winnen, plaatste
het door balvirtuoos/Zappsport-pre-
sentator Soufiane Touzani uit Rotter-
damse voetballertjes samengestelde
team van Zappsport zich voor de Dano-
neNationsCup.Dit officieuzeWKvoet-
bal voor D-junioren (10-12 jaar) vindt
van 4 tot en met 7 september plaats in
Londen.

Touzani, trots: “Zappsport vroeg me
een team te formeren dat kansrijk zou

Genieten. Door Soufiane
Touzani gecoachte D-junioren
verdedigen Nederlandse eer

Soufiane Touzani. ARJEN JAN STADA

Het peloton start deze tweede
World Ports Classic in Antwerpen
(Europese Sporthoofdstad 2013).
Via Brabant en de Hoeksche Waard
snellen de renners via de Heine-
noordtunnel, Barendrecht en de
IJsselmondse Randweg naar Rotter-
dam. De route gaat via de Olympia-
weg, Laan op Zuid, Stieltjesstraat
en Willemsbrug richting de finish
(aankomst rond 15.30 uur) op de
Boompjes. Het voorprogramma
kent onder meer een dernyrace,
optredens van Ocobar, JW Roy en
Frank Lammers. Fietsorkest Chasse
Patate tekent voor de muzikale
omlijsting. De retourrit zaterdag
naar Antwerpen vangt rond 11.15
uur aan. Vertrekpunt: Westerkade.
METRO

Chasse Patate

Bruisend voorprogramma
World Ports Classic

Regiorenner Raymond Kreder (twee-
dejaarsprof bij Garmin-Sharp) rekent
zichzelf tot de kanshebbers op de
eindzege.

Hoe verloopt je seizoen tot nu toe?
Het is nog wachten op de eerste sei-
zoenszege. Wel heb ik al diverse
keren top vijf gereden. Zo’n Mark
Cavendish wint twintig koersen per
jaar. Maar hij is natuurlijk ook van
buitencategorie. Al met al ben ik niet
ontevreden.

Ben je beducht voor wind?
Dit is een koers die me wel ligt. Je
moet durven wringen om in de eerste
waaier te komen. Gelukkig ken ik het
parcours goed. Ik weet dus precies
wanneer ik van voren moet rijden.

Wat is je strijdplan?
Vooral de eerste dag liggen er moge-
lijkheden voor me. Als enige sprinter

van mijn ploeg zullen mijn ploegge-
noten er alles aan doen omme in
stelling te brengen. Ik ben erop
gebrand hun inspanningen te hono-
reren.

Je bent geboren onder de rook van
Rotterdam (Zevenhuizen). Is het
speciaal om in je woonomgeving
te fietsen?
Het is inderdaad bijzonder om in je
trainingsomgeving te koersen. Er
staan dan altijd mensen langs de
kant die je uit het peloton pikken om
je aan te moedigen.

Train je élke dag?
Wekelijks las ik een rustdag in. Dan
móet er niets. Als zo’n rustdag net ná
een koers is, ga ik wel eens ergens
wat eten of drinken. Maar altijd met
mate.

Dat klinkt allemaal vrij spartaans.
Of valt het mee?
Voor de buitenwereld lijkt dat mis-
schien zo. Maar ik ben niet anders
gewend. En vind discipline geen
enkel probleem.

Wat is je doelstelling voor deze
WPC?
Top drie rijden! Dat zal niet meeval-
len, maar is zeker niet onmogelijk.

Raymond Kreder: ”Dit is een koers die me wel ligt. Je moet durven wringen om in de eerste waaier te komen. Gelukkig ken ik het parcours goed. Ik
weet dus precies wanneer ik van voren moet rijden.”

Raymond Kreder
aast op top drie in
World Ports Classic
Wringen. Vrijdag barst de
eerste etappe (Antwerpen -
Rotterdam) los van de World
Ports Classic. Ook wel ‘koers
van de wind’ genoemd.
Zaterdag volgt de retourrit.

Waarommoeten álle Rotterdam-
mers naar de WPC komen kijken?
De WPC biedt de mogelijkheid om
een aantal van de beste wielrenners
ter wereld aan je voorbij te zien
trekken. Dat mag je niet missen.
TON BROEKHUISEN

30/08 – 31/08 WORLD PORTS CLASSIC
(wielrennen)
Antwerpen – Rotterdam - Antwerpen

14/09 ERASMUS SPRINTS (roeien)
Willem-Alexander Baan

21/09 DUTCH OPEN TECHNICAL
TAEKWONDO
Topsportcentrum Rotterdam

19/10 – 20/10 NK JUDO DAMES EN HEREN
Topsportcentrum Rotterdam

26/10 NK POOMSAE (taekwondo)
Topsportcentrum Rotterdam

27/10 JUNIOR BEP VAN KLAVEREN
MEMORIAL
Club Eclipse

11/11 20e BEP VAN KLAVEREN
MEMORIAL
Topsportcentrum Rotterdam

15/11 – 17/11 EUROPEAN BIG LEAGUE TOUR
(honkbal)
Topsportcentrum Rotterdam

06/12 – 08/12 NK BOKSEN
Topsportcentrum Rotterdam

07/12 BATTLE OF THE TEAMS (karate)
Topsportcentrum Rotterdam

Ga voor een overzicht van alle evenementen naar:
www.rotterdamtopsport.nl

@RdamTopsport

Facebook.com/
RotterdamTopsport
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