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KNWU wil boetes in wilde koersen
Commotie in wielerland: de KNWU
dreigt haar renners met forse
boetes als ze starten in ‘wilde koersen’. De donderdagse koersjes op
Corpus worden gedoogd, maar de ultramarathon Drenthe 200?
HARM VONK
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en licentiehouder van de
KNWU riskeert honderd euro boete bij deelname aan
een wedstrijd en/of activiteit die niet wordt verreden onder
auspiciën van de UCI of KNWU. Honderd euro. Per overtreding. ‘Dat is geregeld in het reglement voor de wielersport (Titel 1 & Titel 12N)’, zo staat
geschreven. ,,Eigenlijk hebben we
het reglement nog afgezwakt’’, zegt
Henk van Beusekom, manager sport
bij de wielerunie. Want al jarenlang
is de sanctie een geldboete én een
schorsing van één maand.
Vanavond komt het bestuur van
Stichting Wielersport Niet-Licentiehouders bijeen om te praten wat te
doen. Sinds jaar en dag organiseert
de SWNL in het seizoen op elke donderdagavond op Corpus den Hoorn
een koers. ‘Het baantje’ trekt doorgaans renners van divers pluimage:
van Tourtoppers als Bauke Mollema
en Tom-Jelte Slagter tot zwaarlijvige
veertigers die het tempo net aankunnen. Maar wat gebeurt er als licentiehouders van de KNWU bekeurd worden?
,,Bij ons kan iedereen met Bauke
Mollema in de koers rijden. Gebeurt
dat niet meer, dan is de charme van
het baantje af’’, verzekert bestuurslid Willem Sanders van SWNL. ,,Maar
zijn wij een ‘wilde wedstrijd’? We
noemen onszelf een trainingskoers,
waarbij we natuurlijk niet ontkennen dat we het leuk vinden dat er
aan het eind wordt gesprint.’’ Sanders en de zijnen beraden zich van-

Beeld uit 2007 van de befaamde donderdagavondkoers op Corpus den Hoorn. Worden licentiehouders voortaan beboet?

avond over de toekomst: aansluiten
bij de NWVG, die aangesloten is bij
de KNWU? ,,En mogen niet-licentiehouders dan niet meer meedoen aan
onze koers? Tsja…’’
De soep wordt echter niet zo heet
gegeten als ie wordt opgediend,
haalt Van Beusekom de kou uit de
lucht. ,,Het baantje in Groningen?
Daar gaan we geen boetes geven’’,
belooft hij. Om er toch aan toe te
voegen dat het mooier zou zijn als de
SWNL zich zou voegen bij de KNWUwedstrijden. ,,Want we willen met
z’n allen toch onze wielersport promoten?’’, zegt de bestuurder appelerend aan het solidariteitsgevoel.
Want in de praktijk gaat het de
KNWU natuurlijk niet om het donderdagavondkoersje op Corpus. De
discussie begon met de Beachrace
op de Brouwersdam die zichzelf een
soort van WK-status gaf. De bond ge-

‘De tijden zijn
veranderd, maar
de bond leeft nog
in de vorige eeuw’
doogde in eerste instantie, maar intern ontstond discussie: waarom wel
een sanctie tegen een renner die afstapt in een etappekoers om elders
te starten? De publicatie met 100 euro boete, die vervolgens kwam, deed
de discussie echter weer oplaaien.
,,Als bond stimuleren we jeugd te
gaan fietsen. Waarom dan op het
eind van dat traject ieder zijn eigen
gang laten gaan?’’ Alles voor de wielersport, benadrukt Van Beusekom
nog maar eens. ,,Het gaat ons niet

om laagdrempelige evenementen
die de sport stimuleren’’, verduidelijkt hij. Maar terwijl ‘Corpus’ opgelucht kan ademhalen, heeft Drenthe
200 wél een probleem.
De spiksplinternieuwe ultramarathon over 200 kilometer is in de
ogen van de KNWU een ‘wilde wedstrijd’; vanuit het bondsbureau zijn
juryleden middels een brief op hun
vingers getikt omdat ze hand- en
spandiensten voor Drenthe 200
hebben verricht. ,,En dat terwijl we
zelf niks hebben gehoord, alleen via
via’’, zegt initiatiefnemer Johan Wekema teleurgesteld.
Hij kwam op het idee om een
koers van 200 kilometer door Drenthe uit te zetten, waarbij cyclocrossfietsen, mountainbikes en fatbikes
zijn toegestaan. Het werd een groot
succes. Zelfs profs als Martijn Keizer
en Marc de Maar schreven zich in.
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,,We hebben alles keurig zelf geregeld, inclusief een Rode Kruis-team,
verzekeringen en annulering. Vooralsnog zijn we niet van plan ons bij
de KNWU aan te sluiten. Waarom
niet? Waarom wel! We willen het
graag op ónze manier doen. Bovendien: ben je als licentiehouder bezit
van de KNWU?’’
,,Waarom meteen dreigen met
boetes?’’, vraagt Johan Wekema zich
af. ,,Waarom zijn ze niet langsgekomen om vervolgens te praten. Zo
van: ‘De KNWU ondersteunt Drenthe 200’. Hoe moeilijk kan het zijn?
Wij staan open voor een gesprek.
Maar de tijden zijn veranderd en de
bond leeft nog in de vorige eeuw. Het
is een oud, stoffig bureau. Wie bepaalt eigenlijk wat ‘wilde koersen’
zijn? De ASO is als organisator van de
Tour de France uit de UCI gestapt. Is
de Tour nu een ‘wilde koers’?’’

