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Een interview met Léon Boele, belast
met de communicatie én side events
rond dit wielerspektakel.

De vorige edities waren in augus-
tus. Vanwaar deze kalenderswitch?
De UCI kent verschillende soorten
wedstrijden. Met verschillende status-
sen. De status van de WPC is onveran-
derd.Op verzoek van organisator ASO
is deze wedstrijd naar mei verplaatst.
Dit sluit beter aan op vergelijkbare
wedstrijden zoals (vóór de WPC) de
Ronde van Picardië en (ná de WPC) de
Ronde van België. Belangrijkste geme-
ne deler is de wind.

Waar moeten bezoekers in Rotter-
dam zijn?
De eerste twee edities van de WPC
golden de Westerkade en Boompjes
als respectievelijk start- en finish-
punt. Deze derde editie dient Katen-
drecht als zowel vertrek- als finish-
punt. Met zondag onder meer een
miniconcert van The Kik. Dus is het
Deliplein ‘the place to be’.

Wat is er zaterdag 24 mei zoal rond

de WPC te doen?
Na de presentatie van de deelnemen-
de wielerploegen en aansluitend het
vertrek rond 11.00 uur, vinden er
allerlei activiteiten en wedstrijden
plaats in combinatie met de Ronde
van Katendrecht.

Welke wielertoppers doen mee?
Wereldtoppers zijn onder meer de
Duitse rassprinter André Greipel en
zijn landgenoot Gerald Ciolek. Van de
Nederlanders verwacht ik veel van
Belkin-renners Theo Bos en ploegge-
noot Moreno Hofland.

Waaruit blijkt dat de WPC al tot
een belangrijke koers is uitge-
groeid?
Er doen liefst zeven ploegen uit de
World Tour (hoogste profcategorie)
mee. Op verzoek van de Nederlandse
organisatie zijn twee Nederlandse
continentale ploegen (derde profni-
veau) aan het deelnemersveld toege-
voegd: Cycling Team De Rijke en
Metec - TKH Continental Cycling
Team.

Wie tip je als eindwinnaar?
Na de Belgen Tom Boonen (2012) en
Nikolas Maes(2013) hoop ik op een
Nederlander: Theo Bos of Moreno
Hofland.

World Ports Classic: strijd is gegarandeerd.

Een Rotterdams
wielerfeestje
Wind. Het Deliplein
(Katendrecht) vormt zaterdag
24 mei vertrekpunt van de
World Ports Classic. En
zondag 25 mei finishpunt.

van tennis tot boksen en nog véél
meer) die deze middag worden aange-
boden. En kan er worden genoten van
spectaculaire demonstraties.

Ook zijn er kaarten te winnen voor
de al gememoreerde topsportevene-
menten in Rotterdam. Een greep daar-
uit:WKBMX2014,HockeyMasters, EK-
kwalificatiewedstrijd handbal, CHIO,
NK turnen (met tumblingbaan en free
running), European Universities Ga-
mes en het NK Schaken. METRO

Het Schouwburgplein in hartje Rotter-
damstaat zondag1juni 2014 van14.00 -
17.00 uur volledig in het teken van
010Moves! Aanleiding van deze sport-
middag vormen de vele topsportevene-
menten die komende tijd plaats gaan
vinden in dé sportstad van Nederland:
Rotterdam.

Op het overvolle sport- en cultuur-
pleinworden bezoekers uitgedaagd ac-
tief mee te doen aan een van de acht-
tien sporten (van BMX tot freerunnen,

Sportstad. 010Moves!: ultieme
kans voor Rotterdammers om
zélf in beweging te komen

Winnen

“Als het net als in voorgaan-
de jaren op de kant gaat, en
we met een kleine groep
naar de finish gaan, denk ik
dat ik deze WPC kan win-
nen!”

Belk in - renner Moreno Hof land, onder
meer winnaar etappe Par i j s - Nice

Zaterdag 24 en zondag 25 mei
vormt het Deliplein in Katen-
drecht het stralende middelpunt
van wielerhoofdstad Rotterdam.
Zaterdag vindt vanaf het Deliplein
het vertrek richting Antwerpen
plaats van de World Ports Classic
(WPC). Diezelfde dag wordt de
Ronde van Katendrecht verreden.
Zondagmiddag 25 mei staat - op
dezelfde locatie - de finish van de
slotrit van de WPC op het menu.
Rotterdam Topsport stelt twee
vipkaarten beschikbaar om deze
finish van nabij mee te maken.
Mail je motivatie om hiervoor in
aanmerking te komen naar: sta-
ge2@rotterdamtopsport.nl. METRO

Lezersactie

Vipkaarten voor
World Ports Classic

Rotterdammer Nick Gerrese (19)
beoefent sinds zijn tiende karate.
Inmiddels viervoudig Nederlands
kampioen, maakt Nick (kern-
ploeglid Unity99) al jaren deel uit
van het nationale team. Als
15-jarige verovert hij in 2011 zijn
eerste EK-medaille (brons). Dat-
zelfde jaar voegt hij daar WK-
brons (klasse 16 - 17 jaar) aan toe.
In 2012 wordt Nick Europees
kampioen (onder de 18 jaar / -68
kilo). Hij voert hierdoor zelfs een
jaar de wereldranglijst aan. Nick,
student Fysiotherapie (Hoge-
school van Rotterdam), wordt
financieel ondersteund door
Rotterdam Topsport. METRO

Wereldranglijst

Karatetalent
Nick Gerrese

Zaterdag 24 en zondag 25 mei is
Rotterdam wielerhoofdstad van
Nederland. In de World Ports
Classicstrijden wereldtoppers met
elkaar. In de Ronde van Katen-
drecht doen recreanten hetzelfde.

Zaterdag vindt de start van deze
derde WPC-editie plaats op het
Deliplein, kloppend hart van
Katendrecht. Na zich ‘s ochtends
gemeld te hebben voor de team-
presentatie, vertrekken de wieler-
profs rond 11.25 uur naar Antwer-
pen. Een derny race (eerbetoon
aan Joop Zijlaard), sprintwedstrij-
den en artiesten omlijsten het
programma op zondag. De finish is
rond 15.45 uur op de Veerlaan. Zie
ook: www.rondevankaten-
drecht.nl. METRO

Deliplein
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Rotterdam
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Doe mee aan een middagje boksen.

IN SAMENWERKING MET ROTTERDAM TOPSPORT
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Ga voor een overzicht van alle evenementen naar:
www.rotterdamtopsport.nl

18 MEI
UCI CITY MOUNTAINBIKE CHALLENGE
Stadspodium

24 MEI
DUTCH MASTERS TAEKWONDO
Topsportcentrum Rotterdam

24 - 25 MEI
WORLD PORTS CLASSIC (wielrennen)
Rotterdam – Antwerpen - Rotterdam

26 MEI
BOKSGALA ROTTERDAM
Topsportcentrum Rotterdam

31 MEI
OEFENINTERLAND VOETBAL NEDERLAND-GHANA
Stadion Feijenoord

01 JUNI
010MOVES! (publieksevenement - diverse sporten)
Schouwburgplein

05 - 13 JUNI
FIH MASTERS HOCKEY WORLD CUP 2014
Hockey Club Rotterdam

14 - 15 JUNI
DUTCH MASTERS OPEN (roeien)
Willem-Alexander Baan
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