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Jewon dezemaand al tweeNK-titels
en werd afgelopen weekend vierde
tijdens het EK in Roskilde (Denemar-
ken). Ben jemedaillekandidaat voor
dit WK BMX?
Het is fijn om bevestigd te krijgen dat
de vorm er op het juiste moment is. Bij
het BMX is het echter zo dat de acht
BMX’ers die de finale halen, alle acht
medaillekandidaat zijn. Je kan die dag
de beste van de wereld zijn. Maar dat
wil absoluut niet zeggen dat je wereld-
kampioen wordt. In onze sport heeft
niemandeeneigenbaan. Iedereen rijdt
kriskras door elkaar. Er is lichamelijk
contact. Met kans op valpartijen. Tot
aande eindstreep iswerkelijk allesmo-
gelijk. Mentaal moet je heel sterk zijn.
Er zijn veel kanshebbers bij de man-
nen, waaronder ik. Garanties op WK-
eremetaal geeft dat echter niet.

Wat is met name je kracht?
Je hebt jongens die heel explosief zijn,
jongens die heel krachtig zijn en jon-
gens die het echt van hun snelheid
moetenhebben. Ik ben eenmix van de-
ze drie types. Dat heeft me al tot de we-

reldtop gebracht. Een wereldtitel en
een olympische medaille staan hoog
op mijn verlanglijstje.

Hoe speciaal is dit WK BMX in eigen
land?
Er is niets mooier dan wereldkampi-
oen worden in een bomvol Ahoy Rot-
terdam. Ik heb dus héél veel zin in dit
WK.

Je bent BMX-prof. Hoe ziet een ge-
middelde niet-wedstrijddag eruit?
Ik trainzesdagen indeweek, tweekeer

Jelle van Gorkom op kop in World Cup Papendal 2014. / BMX HOLLAND

Jelle aast op
wereldtitel BMX
Verlanglijstje. Van 23 t/m 27
juli vormt Ahoy Rotterdam
het decor voor het WK BMX
2014. Nederlands kampioen
Jelle van Gorkom (23) aast
op een stunt.

ven door bekendeNederlanders. Dit al-
les onder toeziend oog van Roffa, mas-
cotte EUGames 2014.

Giovanni van Bronckhorst, ambas-
sadeur EUGames 2014: “Als voormalig
topsporter weet ik welk verschil sport
kan maken. En wat sport voor jonge
mensen kan betekenen bij hun educa-
tie. Daarom is het geweldig om bij te
dragen aan dit evenementwaar zo veel
studenten uit heel Europa het tegen el-
kaar opnemen.” METRO

Van 24 juli t/m 8 augustus vinden op de
campus van de Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR) de European Univer-
sities Games plaats. Toegang: gratis.

Deze EUGames gelden als het groot-
ste multisportevenement van Europa.
2.900 studenten (180 universiteiten) en
officials uit 35 Europese landen nemen
deel op het hoogste breedtesportniveau.

Naast het uitgebreide sportpro-
gramma, worden op de campus van de
EUR interessante masterclasses gege-

Roffa. European Universities
Games 2014 in Rotterdam: een
niet te missen megasportfeest

EUGames 2014

“Na maanden voorberei-
ding, kijken we erg uit naar
de EUGames! Met een
prachtig programma tijdens
de openingsceremonie, vele
side events en een kleine
3.000 atleten uit heel Euro-
pa. Bring it on!”

Gaby Di jks t ra
woordvoerster EUGames 2014

Ondanks haar leeftijd, puilt de
erelijst van BMX-talent Yvette
(Spijkenisse / FCC de Spuicrossers,
Oud-Beijerland) al uit: Zuid-Hol-
lands kampioen 2011, 2 tweede
plaatsen BMXWest-competitie,
Nederlands kampioen 2013, 2e EK
2013, 5e EK 2014 (afgelopen week-
end in het Deense Roskilde) en al 3
jaar nummer 1 Nederlandse ran-
king. Yvette traint 4 / 5 x per week.
De combinatie BMX / school ver-
loopt soepel. “Ik voel me prettig
als ik lekker heb getraind.”

Yvette, over haar kansen op het
WK BMX: “Ik wil de finale halen.
En liefst méér in ‘mijn’ Rotter-
dam!” METRO

Finale

BMX-talent Yvette de
Waard gek op trainen

Wil je er zélf bij zijn in Ahoy Rot-
terdam als er wordt gestreden om
de felbegeerde WK BMX-titels? Dat
kan, want Rotterdam Topsport
stelt 4 x 2 vrijkaarten beschikbaar
om deze onverschrokken fietsacro-
baten live in actie te zien.

Het gaat om 2 x 2 vrijkaarten
voor woensdag 23 juli.

En 2 x 2 vrijkaarten voor don-
derdag 24 juli.

Mail je motivatie om dit spekta-
kel van nabij mee te maken naar
jaarsveld@rotterdamtopsport.nl
o.v.v. Metroactie WK BMX. METRO

Lezersactie

4 x 2 vrijkaarten
WK BMX

Een van de side events rond het WK
BMX is Scholenplan BMX. Insteek is
(naast het promoten van het WK
BMX) om kinderen aan het fietsen te
krijgen. Een jaar lang werden BMX-
clinics gehouden op 45 Rotterdamse
basisscholen. Daartoe werden deze
scholen bezocht met een speciaal
ontwikkeld mobiel BMX-baantje
(inclusief BMX-fietsen). De winnaars
van de afsluitende wedstrijdjes gaan
op 24 juli in Ahoy onderling uitma-
ken wie zich Rotterdamse scholen-
kampioenen mogen noemen.

Deze BMX-clinics werden moge-

Side event

BMX kampioenschappen
op Rotterdamse scholen
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Giovanni van Bronckhorst is ambassadeur van de European Universities Games 2014.
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Ga voor een overzicht van alle evenementen naar:
www.rotterdamtopsport.nl

23 JULI - 27 JULI
UCI WK BMX
Ahoy Rotterdam

24 JULI - 08 AUGUSTUS
EUROPEAN UNIVERSITIES GAMES
Diverse locaties Rotterdam

26 JULI
OPEN WATER ZWEMWEDSTRIJD ROTTERDAM
Willem-Alexander Baan

15 - 17 AUGUSTUS
LONGONI BENELUX OPEN (snooker)
Thurston Rotterdam

25 - 31 AUGUSTUS
HDI GERLING ROTTERDAM OPEN
Tennisvereniging Victoria

28 - 31 AUGUSTUS
ROTTERDAM OPEN SQUASH
Squashvereniging Victoria

31 AUGUSTUS
CITY RACING ROTTERDAM (formule 1)
Rotterdam Centrum

13 SEPTEMBER
ERASMUS SPRINTS (roeien)
Willem-Alexander Baan

TOPSPORTEVENEMENTEN 2014

lijk gemaakt door de gemeente
Rotterdam, Rotterdam Topsport en
Skateland. In samenwerking met de
WK BMX-organisatie. METRO

per dag. Inclusief krachttrainingen en
bijvoorbeeld duurtrainingen. We
draaien een fulltime programma, met
elk dagdeel een training. Dit gebeurt
onder de paraplu van de nationale se-
lectie. Ondersteund door NOC*NSF en
de wielerbond. Mijn A-status van
NOC*NSF dient als financiële basis.
Door goede uitslagen te rijden, kan ik
extra inkomsten genereren.

IN SAMENWERKING MET ROTTERDAM TOPSPORT


