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WILD THING.
NEW RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE

NU EXCLUSIEF BIJ MUNSTERHUIS  
HENGELO IN DE SHOWROOM
Ontdek ’s werelds eerste compacte premium convertible-SUV. Met vier zitplaatsen 
en perfect geïsoleerde kap uit 5 lagen voor aangenaam comfort, Land Rover’s 
innovatieve InControl Touch Pro infotainmentsysteem en de allernieuwste Terrain 
Response-technologie. De verleidelijke Range Rover Evoque Convertible voelt  
zich overal thuis. 

Munsterhuis Exclusief B.V. 
Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, 074 255 53 72
munsterhuissportscars.nl

Min./max. gecombineerd verbruik: 5,7-8,6 l/100 km, resp. 17,5-11,6 km/l, CO2-uitstoot resp. 149-201 g/km. Consumentenprijs vanaf 
€ 68.200 incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken. Zie voor verkoopvoorwaarden landrover.nl. Leaseprijs vanaf € 1.195 p.m. 
excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20,000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

LAND6056 Adv Range Rover Evoque Convertible - Munsterhuis - In Showroom_210x297.indd   1 05-07-16   16:11
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REINIER VAN BROEKHOVEN 

Een groot evenement als de Profronde Almelo organiseren, lijkt misschien 

een routineklus. Draaiboek uit de la, ander jaartal erboven, klaar en starten 

maar. Was het maar zo simpel en snel. Want het tegendeel is waar. Ieder jaar 

worden regels en voorschriften anders en aangescherpt, ieder jaar worden we  

geconfronteerd met tal van noodzakelijke aanpassingen en ieder jaar opnieuw  

zijn er ook onverwachte ontwikkelingen die alles weer op z’n kop zetten.

Dat is nog niet alles. Want ook voor een 
evenement als de Profronde Almelo geldt: 
stilstand is achteruitgang. Als we jaar na 
jaar u hetzelfde bieden, dan is de lol er wel 
een keertje vanaf. De Profronde Almelo 
moet dus ook keer op keer vernieuwen, 
verrassen en verbeteren. Daarom heeft 
het bestuur dan ook de ambitie om de 
Profronde telkens opnieuw te upgraden 
en er iets extra’s aan toe te voegen. Iets 
dat er toe doet en dat ons prachtige 
familiefeest, dat Profronde Almelo is 
geworden, aantrekkelijk maakt en houdt.

In de afgelopen jaren hebben we serieus 
gekeken naar mogelijkheden om met 
bestaande evenementen de Profronde  
te versterken. Dat bleek (te) lastig. Maar 
we zijn er wel uitgekomen kan ik u ver- 
klappen. En hoe. We introduceren dit jaar 
niet één, maar twee nieuwe festiviteiten  
in de week van de Profronde. We begin-
nen met het Fashion & Lifestyle Event 
op de dinsdagavond voor de Profronde 
en woensdag 24 augustus is de tweede 
editie van het MKB Twente Profronde 
Wielercafé. Op de dag van de Profronde 
zelf is ook nog eens het splinternieuwe 
Extend Business-Event. Dat laatste is 
een initiatief van het bestuur samen met 

regionaal, nationaal en zelfs internatio- 
naal opererende ondernemingen als  
Extend, Rabobank Noord en West 
Twente, RGN, Boessenkool, Port of Twente 
en transporteur Bolk. De ondernemingen 
dragen dit nieuwe exclusieve netwerk 
evenement voor de bedrijfstop uit de wijde 
regio. De eerste editie is voor een select 
gezelschap directieleden, bestuurders en 
managers. Zij worden volgend jaar in de 
gelegenheid gesteld om ook hun belangrijke  
relaties te inviteren voor het tweede 
Extend Business-Event, met nog meer 
programmaonderdelen zoals workshops, 

bedrijfsbezoeken en aansprekende spre- 
kers. Een groeibriljant dus, dit Business- 
Event. Want door nieuwe contacten op-
gedaan op het Business-Event ontstaan 
nieuwe samenwerkingen en nieuwe busi-
ness. Dat maakt dat de Profronde Almelo 
ook economisch impact gaat krijgen. Maar 

goed, dat is toekomstmuziek. Ik verheug 
me vooraleerst op de eerste editie. 

De inzet van deze ondernemingen bewijst 
andermaal hoe groot de betrokkenheid 
van het Almelose bedrijfsleven en midden- 
stand is bij onze Profronde. Meer dan 400 
winkeliers en ondernemers steunen ons 
met raad, daad en of klinkende munt, zodat 
we dit sportspektakel weer kunnen aan-
bieden. Ik ben hen buitengewoon erken-
telijk voor hun bijdragen. 

De contacten met al die sponsoren ver- 
liepen overigens via onze onvolprezen 
sponsorcommissie die voor het eerst op 
pad ging met telefoon/tablet met daarop 
een Profronde sponsor app. Maandenlang 
waren zij vrijwillig in touw. Zij zorgden er-
voor dat we dit jaar weer een prachtige 
Profronde gaan zien. Daarom wil ik dit 
keer op deze plek eens de mensen van 
de sponsorcommissie bedanken voor 
een tomeloze inzet en met hen ook alle 
andere vrijwilligers die de Profronde 
mogelijk maken. Bedankt! Ik zie u alle-
maal graag op vrijdag de 26e!

Reinier van Broekhoven,
Voorzitter Profronde Almelo 

‘  De Profronde Almelo 
moet dus ook keer  
op keer vernieuwen,  
verrassen en verbeteren.‘

VOORWOORD
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electro/beveiliging dakbedekkingloodgieterswerk sanitairverwarming airco/lucht technisch beheer

A� ����� 1920 �� ���� ���� �� ����- �� �����������

v comfort
v veiligheid

v duurzaamheid

Plesmanweg 9 - Almelo, 0546 875 700
extendmvo.nl

Wie gaat er mee naar de top van 
het klassement?

Wij zijn er klaar voor!

Plesmanweg 9 - Almelo, 0546 875 700

Wie gaat er mee naar de top van 
het klassement?

Extend is de expert in 
bedrijfsadvisering op het 
gebied van MVO people. 

Extend is de klassementsleider in 
bedrijfs advisering op het gebied 
van MVO people. Wij leveren een 
belangrijke bijdrage aan het creëren 
van een inclusieve arbeidsmarkt.
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Centrum Almelo Aktief 
verwelkomt de renners 

van de Profronde 
in Almelo! 

28 AUGUSTUS
 KOOPZONDAG

I.C.M. BEACHVOLLEYBALTOERNOOI

van de Profronde van de Profronde 
in Almelo! in Almelo! in Almelo! 

28 AUGUSTUS
䄀搀瘀椀攀猀 漀瀀 最攀戀椀攀搀 瘀愀渀㨀

⨀   䘀椀渀愀渀挀椀氀攀ⴀ 昀椀猀挀愀氀攀 稀愀欀攀渀
⨀   匀琀爀愀琀攀最椀猀挀栀攀 瘀爀愀愀最猀琀甀欀欀攀渀
⨀   倀攀爀猀漀漀渀氀椀樀欀攀 挀漀愀挀栀椀渀最
⨀   䴀攀搀椀愀琀椀漀渀

眀眀眀⸀戀攀渀愀搀瘀椀搀漀⸀渀氀
吀攀氀㨀 　㘀ⴀ㔀㌀㤀㘀㈀㠀㤀

刀攀瘀椀甀猀氀愀愀渀 　           㜀㘀　㜀 一吀           䄀氀洀攀氀漀

THE CUSTOM MADE COLLECTION

Maatpakken vanaf 499,- / maatshirts vanaf 149,-

Grotestraat 101 - almelo - 0546 812750 - www.jojansenherenmode.nl



Lennon Grobbink weet nu hoe het is om als Tom Dumoulin, Nicky Terpstra of Steven Kruijswijk een etappe in een grote  

wielerronde te winnen. Om bloemen en een beker te krijgen op de bovenste tree van het podium en het applaus in  

ontvangst te nemen. Dat geldt ook voor Myrthe Arkink, Ryan Zwart, Mirre Tiekstra, Hein van den Bos en Aniek Schuurman.  

Want zij waren vorig jaar de winnaars van de Rabo Dikke Banden Race. 

GROOTSE HULDIGINGEN  
VOOR WINNAARS  
RABO DIKKE BANDEN RACE
Wie gaan er dit jaar winnen en worden rondgereden in een cabrio  
over het parcours van de Profronde?

8

De Rabo Dikke Banden Race is sinds vier jaar het 
vaste openingsnummer van de Profronde Almelo. 
De wedstrijd is een lust voor het oog en trekt  
al vroeg heel veel publiek naar de binnenstad.  
Volgens waarnemers van de KNWU is de Rabo 
Dikke Banden Race van de Profronde Almelo  
nu al een van de grootste DB races in Nederland  
en als het aan de organisatie ligt, wordt ze de  
aller- allergrootste van het land. 

Om nog meer kinderen te werven voor de  
Dikke Banden Race zet de organisatie, anders  
dan andere jaren, vol in op de social media, in het 
bijzonder Facebook. Er wordt binnen de Facebook-
pagina van de Profronde een speciaal evenement 
aangemaakt voor de Dikke Banden Race met 
daarop alle leuke wetenswaardigheden, nieuwtjes 
en natuurlijk heel veel foto’s van de vorige editie. 
Maar de kinderen kunnen ook zelf foto’s en filmpjes 
gaan posten van hun trainingen en wedstrijdvoor-
bereidingen. Het rondje rond het huis, de laatste 
schoonmaak van de fiets, de check van de remmen 
door papa of mama, trotse opa en oma met de 

deelnemer: alle leuke foto’s zijn welkom! Behalve 
Facebook zet de Profronde Almelo uiteraard ook 
andere middelen in om de Almelose jeugd en kinder-
en uit omliggende plaatsen, warm te maken voor de 
Rabo Dikke Banden Race. Scholen kregen vlak voor 
de vakantie bericht over de wielerwedstrijd voor 
basisschool kinderen, er gaan persberichten uit 
voor stukken in de kranten en de organisatie gaat 
flyeren op druk bezochte kinderevenementen als  
Huttenland, Zomerwijkweken, Zwem4daagse  
en de open dag van Heracles Almelo.

Voor wie het nog niet weet: de Dikke Banden Race 
wordt gereden in drie leeftijdscategorieën:  7/8, 
9/10 en 11/12. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen  
ook meerijden, maar kunnen nog geen prijs winnen. 
De jongens en meisjes komen samen aan de start, 
maar er zijn bekers voor de drie snelste ‘mannen’  
en de drie snelste ‘vrouwen’ in iedere categorie.  
De wedstrijd wordt gereden op een deel van het 
grote parcours voor de profrenners en aan de kop 
en start van het hele wielerveld rijden motorrij- 
ders. Het commentaar op de wedstrijd komt van  
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DE WINNAARS VAN 2015
Jongens 7-8
1. Lennon Grobbink
2. Senna Oude Wesselink
3. Marciano Maidman

Meisjes 7-8
1. Myrthe Arkink
2. Mila Canestri
3. Nicky Winselaar

Jongens 9-10
1. Ryan Zwart
2. Quinten Gilde
3. Bas van Baaren

Meisjes 9-10
1. Mirre Tiekstra
2.  Julia van der Meulen
3. Stephanie de Jong

Jongens 11-12 jaar
1. Hein van den Bos
2. Raul Entjes
3. Dylan Grobbink

Meisjes 11-12
1. Aniek Schuurman

beroepsspeakers Cees Maas en Harry Middeljans.

De deelnemers die zich hebben aangemeld via  
de website van de Profronde Almelo kunnen zich 
om half vier melden in de permanence van de Rabo  
Dikke Banden Race bij het busstation aan de 
Wierdensestraat. Ze krijgen daar hun startnummer. 
Kinderen die geen helm hebben, mogen er daar één 
lenen voor de wedstrijd. De start en finish zijn, net 
als voor de profrenners later op de avond, voor de 
VIP lounge in het voormalige Scheer en Foppen pand. 

Parcours Dikke Banden Race
Marktplein (start en finish), Waagplein, 
Werfstraat, Grotestraat, Passage, Marktplein.

Hoe kun je je voorbereiden op de wedstrijd?
• Poets je fiets mooi blinkend schoon
• Oefen op het starten
• Eet voor de wedstrijd een bordje pasta
• Snoep of snack niet voor de wedstrijd
• Goed drinken
• Sluitende kleding aan trekken

OPGAVE VOOR 
DE DIKKE BANDEN RACE

Inschrijven tot en met zondag 21 augustus  
op www. profrondealmelo.nl 
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by Eringa Mode

L’Argentina Brax Claudia Sträter
Creenstone Frank Walder

Gardeur Geisha Les Bleus Mac 
Passport Rosner R 95 Th 

Sandwich Summum Scarva 
Taifun Gerry Weber Zerres

Oranjestraat 28 (Centrum Noord) | Almelo  
Tel. 0546 81 92 92 | www.eringamode.nl

Modemerken
van Eringa Mode

Oranjestraat 28 (Centrum Noord) | Almelo 
Tel. 0546 81 92 92 | www.eringamode.nl

L’Argentina

Brax

Claudia Sträter

Creenstone

Geisha

Les Bleus

Mac

Passport

Oui

Sandwich

Summum

Taifun

Gerry Weber

Zerres

Betty Barclay

Cambio

Mc Planet

Elisa Cavaletti

En vele andere..

Gespecialiseerd in sportieve prestaties.

BMW/MINI Dealer Smudde. 

www.smudde.nl
onderdeel van de Broekhuis groep

BMW - MINI - BMW Motorrad

  Engberink Technische Installaties bv 
  Postbus 282, 7600 AG  Almelo 
Hospitaalweg 2b, 7607 TW  Almelo

Telefoon           0546 82 11 55 
Fax 0546 81 03 77 
Internet       www.engberink.nl

 Centrale Verwarming 
 Klimaatinstallaties: 

 Ventilatie 
 Koeling 
 Luchtbehandeling 
 Warmteterugwinning 

 Warmtepompinstallaties 
 Regeltechniek 
 Sanitaire installaties 
 Riolering en regenwaterafvoer 
 Water- en gasinstallaties 
 Industriële installaties 

TRANSPORT, LOGISTIEK EN VEILIGHEID

Cursussen:
- BHV
- VCA
- Heftruck
- BBS
- Digitale tachograaf
- Lading zekeren
- Hoogwerker
- Autolaadkraan
- enzovoort

VERPLICHTE NASCHOLING 
BEROEPSCHAUFFEURS

SUBSIDIE 

Baniersweg 41 
 7603 NA Almelo 
Tel. 0546 - 861 238
Fax 0546 - 871 848 
 info@leus.nl   
www.leus.nl

Baniersweg 41 - 7603 NA Almelo Telefoon 0546 - 861 238
Fax 0546 - 871 848 Mail info@leus.nl Internet www.leus.nl

       
       
    

Kamp Twente 
Uw officiële Opel Dealer 

Kijk voor het aanbod of informatie op 

www.kamptwente.nl 
Weezebeeksingel 4 te Almelo  –  Tel: 0546-822661 

Holtersweg 49 te Hengelo – Tel: 074-8220022 
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H E T  J U I S T E  M O D E L ,  I N  J O U W  S T I J L ,
I N  E E N  K L E U R  D I E  B I J  J E  P A S T . 

D A T  I S  L I N G E R I E  S T Y L I N G .

L I N C H E R I E  A L M E L O

Oranjestraat 36 •  7607 BK Almelo 

Zorg & Inkomen
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‘ ALS DE PANNENKOEKEN  
VERDEELD WORDEN,  
MOET JE ER BIJ ZIJN’ 
Bij Profronde partner De Zwaluwen draait ’t weer als vanouds

DOOR HANNY TER DOEST 

Wielervereniging de Zwaluwen uit Almelo is al sinds mensenheugenis ‘hofleverancier’ voor de podiumplekken. 
Mannen als Herman Ponsteen, Hennie Stamsnijder, Jos Lammertink en Erik Cent fietsten als kleine mannekes 
kleine rondjes bij de Zwaluwen en pakten als grote kerels grote prijzen. Vandaag de dag zijn het Bram Tankink,  
Tom Stamsnijder, Steven en Maurits Lammertink en niet te vergeten Kirsten Wild die grootse prestaties leveren  
op het wereldtoneel. Die stroom van topwielrenners uit Almelo zal vast en zeker niet opdrogen, nu De Zwaluwen  
na een moeizame periode is herrezen. Niet uit de as, maar de modder en de rommel. Het ziet er weer tòp uit op 
het complex aan de Windmolenbroeksweg en er wordt gekoerst als in de gloriedagen.

Het was jarenlang volstrekt 
onduidelijk of er toekomst was 
voor De Zwaluwen op haar prach-
tige complex, onder de rook van 
het Heracles stadion. De Betaald 
Voetbal Organisatie Heracles wilde 
en moest uitbreiden, de IISPA werd 
deels op Zwaluwenterrein gebouwd 
en de gemeente stuurde aan op ver- 
plaatsing van een boel verenigingen, 
waaronder De Zwaluwen, naar een 
flexlocatie in een ander deel van de 
stad. De moordende onzekerheid 
duurde alles bij elkaar wel tien jaar 
en dat pakte slecht uit voor de 
wielervereniging. Door de onduide- 
lijkheid bleven investeringen uit, de 
clubaccommodatie werd een zooi, 
het circuit aan gort gereden. Op het 
dieptepunt was het letterlijk hele-
maal stil bij De Zwaluwen. 

Maar kort en goed: het tij keerde. 
De Zwaluwen offerde een deel 
van haar circuit op voor de IISPA, 
Heracles bouwde een prachtige 
voetbaltempel op eigen terrein en 
de wielervereniging bereikte uitein-
delijk een akkoord met de gemeente 

over de dringend noodzakelijke 
kwaliteitsslag op haar eigen terrein. 
Een krachtdadig bestuur met de 
mannen Blom, Aufderhaar en Kroeze 
vocht in de voorbije jaren menig 
robbertje uit met de lokale overheid. 
Het zag erop toe dat het clubhuis in 
tiptop conditie werd gebracht en dat 
het tot puin en modder gereden par-
cours opnieuw werd vormgegeven.  

Er kwam een mooi verlicht 1320 
meter lang klinkercircuit voor de  
wegrenners (‘We hadden ook graag  
asfalt gehad..’) en daarnaast een  
uitdagend parcours van wel 2800 
meter voor de veldrijders en moun- 
tainbikers. Ook het ‘bed’ van de 
organisatie werd flink opgeschud 
en zoetjes aan kreeg de Zwaluwen 
haar zaken weer helemaal op orde. 
Ze heeft inmiddels een flink team 
van uitstekende (jeugd) trainers en 
een stevig bestuur, dat nog altijd 
bijgestaan wordt door de inmid-
dels (‘Om mij moverende redenen’) 
vertrokken voorzitter Jacques Blom. 
In augustus vorig jaar is, exact 85 
jaar na oprichting, de heropening van 

De Zwaluwen groots gevierd met de 
grote kampioenen van weleer en  
de aanstormende talenten van nu.

Sindsdien groeit de wielervereniging 
gestaag. De club heeft tussen de 300 
en 350 leden, waarvan 100 licentie-
houders die wedstrijden rijden op 
de weg en een ploeg van zeker 50 
mountainbikers. Zustervereniging 
Ruiten Drie (toerrijders) telt al meer 
dan 600 leden. Interim voorzitter 
Aufderhaar en Kroeze (voorzitter van 
de wedstrijd technische commissie) 
zijn wel blij met die rustige aanwas 
onder met name de jeugdleden. Die 
is volgens de heren ook begrijpelijk. 
‘Wielrennen is geen goedkope sport’, 
beseffen ze maar al te goed. ‘Daarom 
kunnen beginnende rennertjes ook 
bij ons een fiets huren. Maar je moet 
bereid zijn het hele land af te reizen 
voor wedstrijden. Dat vraagt ook nog 
wel wat van ouders’. 

Nu de zaken weer op orde zijn, is 
alles weer gericht op de prestaties 
van de leden en potentiële winnaars.  
Maar wat maakt van een leuk jeugd- 
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lid nu een heel goede renner? Kroeze 
en Auferhaar hebben er – als oud 
renners – goede kijk op. Kroeze: 
‘Wielrennen op de weg is een echte 
teamsport, je moet voor elkaar wil-
len rijden. Je ziet het ook wel als een 
renner gewonnen heeft, dan is het 
hele team gelukkig. Het is altijd een 
teamprestatie. Dus alleen hard fiets- 
en voor jezelf, daar red je het niet 
mee. Je moet een doorzetter zijn en 
slim. Als je die twee eigenschappen 
hebt, word je vanzelf sterker. Ik zeg 
altijd tegen de jongens: goed koer- 
sen en als de pannenkoeken aan het 
eind van de race verdeeld worden, 
moet je er zijn.’ 

Voor de weg en het bos, voor  
de liefhebber, voor mannen en  
vrouwen, voor meisjes en jongens. 
De Zwaluwen heeft voor iedereen 
een geschikte afdeling. De echte 
wegrenners kunnen in de jeugd, het 
opleidingsteam, de elite en beloften 
of de amateurs& sportklasse. 

In de wintermaanden, als de wegwed- 
strijden stil liggen, is er een veldrij- 

programma. Voor de fietsliefhebbers 
die gewoon lekker willen knallen en 
raggen en ver weg willen blijven van 
de wedstrijden, heeft de Zwaluwen 
haar mountainbike afdeling. Moun-
tainbiken is een groeisport, steeds 
meer mensen kiezen het bos en de 
modderpaden, de steile afdalingen 
en het mulle zand, omdat ze geniet-
en van de vrijheid (‘Je kunt de fiets 
pakken wanneer je maar wilt’) en de 
natuur. Ook dat valt, zeker in Twente, 
volgens Aufderhaar en Kroeze goed 
te verklaren. ‘De voorzieningen hier 
zijn hartstikke goed. In de afgelopen 
twee jaar zijn er mountainbikeroutes  
gekomen in Wierden, Rijssen,  
Tubbergen, Markelo, Vriezenveen  
en Hardenberg. In Delden heb je  
er zelfs twee.’

Nieuwe leden
Nieuwe leden zijn bij  
De Zwaluwen uiteraard van harte 
welkom. Veel informatie is te vinden 
op www.awvdezwaluwen.nl 

Nieuwe leden kunnen zich opgeven 
op info@dezwaluwen.nl 

Voor de Profronde Almelo is De 
Zwaluwen een belangrijke partner. 
De wielervereniging – in casu Tonnie 
Kroeze - scout in de maanden 
voorafgaand aan het criterium de 
allerbeste regionale belofte- en 
eliterenners tijdens de Rondes 
van Borne, Goor, Enter, Markelo 
en Oldenzaal. De wielrenners uit 
de regio die daar op het podium 
eindigen of opmerkelijk presteren, 
krijgen een uitnodiging om mee te 
rijden met de Profronde Almelo, 
tegen de landelijke en internatio-
nale toprenners. Zo’n uitnodiging 
vinden de renners volgens Kroeze, 
een geweldige eer en ze doen ook 
altijd graag mee. De Profronde 
zelf is, volgens de bestuurders 
van De Zwaluwen een prachtige 
promotie voor de wielersport.



14

McDonald’s
Almelo

Ben jij binnenkort jarig? 
En wil jij samen met jouw vrienden een super cool verjaardagsfeest?
Vier dat dan bij ons!

Beleef het avontuur van sporten, spelen, racen en vliegen in een wereld 
van licht, beeld en geluid. Kom exergamen in het FUN-IE-FIT.  

Exergamen is een nieuwe manier van gamen door 
actief bewegen zonder controllers, met Eye Click, 
Xbox kinect, Wii en Playstation move.

1 1/2 uur gamen met onbeperkt ranja en een 
Happy Meal bij een McDonald’s vestiging 

in Almelo.

Voor meer informatie ga naar 
www.funiefitcentrum.nl

Direct boeken? info@funiefit.nl

€12,50
p.kind

€7,50 voor

begeleiding 

p.p
vanaf
8 pers.

ter waarde van €25,- 
vo o rd eelch equ e
spor� eve

* Actie is geldig van 26 augustus t/m  7 oktober | niet geldig met andere acties
max. 1 voordeelcheque per klant

bij besteding van minimaal €150,-*

26 augustus - 7 oktober

W i e l e r  ko o pj e s

Oranjestraat 28 Almelo |0546 819292 | www.eringamode.nl

Vriezenveenseweg 122

7602 AK Almelo

Postbus 599, 7600 AN Almelo

Tel. (0546) 82 22 21

www.aa-stad.nl

E-mail: info@aa-stad.nl

www.kroonadvocatuur.nl
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De bron voor 
vitaliteit.
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‘ JE MOET UIT HET  
LEVEN HALEN  
WAT ER IN ZIT’ 
Ingenieur Dominique Nijland uit Losser  
Rondemiss Profronde Almelo 2016

DOOR HANNY TER DOEST 

Midden in de roze Giro mensenzee in Arnhem stond Dominique Nijland te genieten. 

Van het enthousiasme van de wielerfans, van het onverwacht zonnige zomerweer  
en zeker ook van de razend spannende wedstrijd. Anders dan voor de meeste  
liefhebbers, was het voor Dominique serious business, daar in Arnhem. De Giro  
was werkvoorbereiding. Net als het volgen van de Ronde van Zwitserland  
en Polen, de Tour de France en de verrichtingen van de renners tijdens  
de Olympische Spelen in Rio. Want ingenieur Dominique Nijland vervult  
in augustus de rol van Rondemiss tijdens de 34e Profronde Almelo  
en ze wil beslagen ten ijs komen.
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Emef Fashion Group opereert al zo’n 35 jaar vanuit Almelo in de modewereld. De onderneming ontwerpt en maakt stands 
voor modebeurzen en verzorgt modeshows voor beurzen, organisaties en de betere dames- en herenkledingzaken. Emef 

heeft een eigen modellenbureau voor alle confectiematen en voor alle leeftijdsgroepen. Er werken tussen de 60 en 80 
professionele modellen, waarvan het merendeel (60%) uit Almelo en de regio komt. Emef is sponsor van de Profronde 

Almelo en ze levert sinds 2014 de Rondemiss. Modellenbureau Emef heeft vanzelfsprekend bij de Profronde ook 
scouts aan het werk in de hoop nieuwe ‘gezichten’ te ontdekken.

OM TE BEGINNEN DOMINIQUE.  
WIE BEN JE EN WAAR KOM JE VANDAAN?
‘Ik ben 27 jaar, geboren in het zieken- 
huis van Oldenzaal, maar opgegroeid  
in Losser. Ik ging in Losser naar de 
basisschool de Marke en later naar het 
Twents Carmel College. Ik kom uit een 
echte ondernemersfamilie. Mijn vader  
is ondernemer geweest, mijn opa was 
ondernemer, mijn oom is ondernemer. Ik 
heb na het voortgezet onderwijs eerst 
de studie Ondernemend Management 
en Detailhandel gedaan. Ik vond het 
moeilijk om een studie te kiezen, maar 
ben zelf ook ondernemend en had altijd 
het idee om iets voor mezelf te begin-
nen. Daarvoor leek me dat een goede 
studie. Het was wel een mannen-oplei- 
ding, er waren maar vier andere meisjes 
die OMD volgden. Daarna ben ik naar 
Saxion Hogeschool gegaan voor de 
studie Technische Commerciële Textiel- 
kunde. Mode heeft me altijd gefasci- 
neerd, en met deze opleiding word je 
breed opgeleid voor internationale 
managementfuncties in de textiel- en 
kledingbranche. Ik heb voor de specia- 
lisatie Product Management Fashion 
gekozen. Nadat ik ben afgestudeerd  
kon ik gelijk aan de slag bij de Hooijer-
groep als accountmanager voor een 
Spaans espadrillemerk en een Ameri-
kaans sokken merk. Sinds het voorjaar 
ben ik salesmanager bij Vermillion B.V. 
in Almelo, een privat label bedrijf dat 
technische outdoor kleding produceert 
voor volwassenen en kinderen.’

EEN MOOIE, VEELEISENDE FULLTIME 
BAAN, MAAR JE BENT OOK MODEL. 
HOE IS DAT DAN BEGONNEN?
‘Mijn moeder werkt bij Hesselink  
mode en daar houden ze twee of drie 
keer per jaar een modeshow. Toen ik

een jaar of 22 was, vroegen zij of ik  
mee wilde lopen. Ze vonden kennelijk 
dat ik de looks en de maten ervoor had,  
ik was me daar zelf niet zo van bewust.  
Ik ben rustig, afwachtend en treed niet 
zo op de voorgrond. Maar ik heb die 
modeshow wel gedaan en ik vond het 
heel erg leuk. Voor de shows, die buiten 
werden gehouden, was het altijd rustig 
in de winkel. Na de show stroomden de 
mensen naar binnen. Toen kwam ook de 
gedreven verkoopster in me naar boven. 
Nog niet zo heel lang geleden zei een van 
de andere modellen tegen me: ‘Je moet 
dat vaker doen’. Vervolgens heb ik me 
ingeschreven voor een castingdag van 
Emef en mocht ik daar trainingen gaan 

doen in lopen, presenteren en op- 
maken. Sindsdien doe ik ook voor  
Emef modellenwerk. Vooral in het  
weekend, want dan kan ik het combi- 
neren met mijn baan en af en toe, als 
het nodig is, neem ik een vrije dag op. 
Mijn eerste klus was een grote show  
van bruids- en galamode in Düsseldorf.’ 

WAT VOEGT HET MODELLENWERK TOE?
‘Je leert er veel van. Je leert je goed 
presenteren, je leert nieuwe mensen 
kennen. En ik vind dat je je altijd moet 
blijven ontwikkelen en nieuwe mensen 
moet blijven ontmoeten. In mijn hui- 
dige baan als salesmanager leer ik 
natuurlijk ook heel veel, maar dat is 

weer in een heel andere omgeving.’

JE BENT STRAKS RONDEMISS VAN  
EEN GROOT WIELEREVENEMENT. HEB  
JE IETS MET SPORT IN HET ALGEMEEN  
EN WIELRENNEN IN HET BIJZONDER?
‘Jazeker. Ik hou van hardlopen en wande-
len in de bossen. Ik vind bootcamp ook 
superleuk: lekker rennen tegen bergen 
en heuvels op, over schuttingen heen, sit 
ups doen. En dan in de buitenlucht. Heer-
lijk. Maar ik heb ook tien jaar aan ballet 
gedaan en getennist. En – iets heel 
anders – ook gekickbokst. Kickboksen 
en boksen vind ik ook mooie sporten. 
Ik doe zelf niet aan wielrennen, maar ik 
heb wel groot respect voor wielrenners. 
Ik volg het ook. Leontien van Moorsel 
vind ik een groot voorbeeld. De wijze 
waarop Lance Armstrong trainde, vond 
ik indertijd ook heel fascinerend om te 
zien. Wielrennen, en dat vergeten veel 
mensen, is ook een echte teamsport en 
ik vind het nog altijd onvoorstelbaar om 
te zien hoe ontzettend hard het gaat.’

EEN FULL-TIME BAAN, EEN MODELLEN 
CARRIÈRE IN HET WEEKEND, SPORTEN 
HEB JE TIJD VOOR EEN GOED BOEK OF 
ONTSPANNEN BIJ DE TELEVISIE?
‘Haha, ja hoor. Ik ben nu jong, je moet 
alles uit het leven halen wat er in zit.  
Ik ben erg druk, maar er is echt wel  
tijd voor ontspanning en gezelligheid 
met vrienden en familie.’

EN DE PROFRONDE?
‘Ja, dat is voor mij ook weer helemaal 
nieuw. In april heb ik het bestuur ont- 
moet en de hoofdsponsors tijdens de 
Tour du wijn en ik was onder de indruk.  
Al die mensen die dat evenement  
vrijwillig organiseren. Terwijl het ont- 
zettend veel werk is. Ik heb er zin in.’

‘  Ze vonden kennelijk 
dat ik de looks en de 
maten ervoor had, ik 
was me daar zelf niet 
zo van bewust.‘

17PROFRONDE ALMELO
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ARENDS
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Kisten
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Pallets
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ARENDS
Almelo  tel. 0546 - 868566

Kisten
Kratten
Pallets

Plesmanweg 14
Postbus 358
7600 AJ Almelo

tel  0546-488 588   
fax  0546-488 580 
email  info@jterhorst.nl

www.jterhorst.nl

-  Nieuwbouw
-  Verbouw & onderhoud
-  Renovatie & restauratie
-  Projectontwikkeling
-   Machinale timmerwerkzaamheden, 

zoals kozijnen voor derden

Traditionele kwaliteit en 
een moderne kijk op zaken. 
Ruim 70 jaar is 
 J. ter Horst BV het all round 
aannemers bedrijf waarop u 
kunt bouwen.

KOMO gecertificeerd.

drukwerk - direct mail - bedrijfsreclame - 
reclameborden - spandoeken - posters - 

stickers  - vlaggen - bierviltjes 

www.dutchpaper .n l
Nu ook :   Lasergraveren

Grotestraat 104   -   Almelo   -   www.splitlevel.nl 

Almelo, Weezebeeksingel 4, 7609 PP, Tel. 0546-822661
Rijssen, Butaanstraat 4, 7463 PG, Tel. 0548-531500

Autobedrijf Kamp
w w w. a u t o b e d r i j f ka m p . n l

Autobedrijf Kamp

kijk voor meer informatie op www.rupertonline.nl
almelo: T: 0546 537160 - Delden: T: 074 3766147 - Goor: T: 0547 284130

825 mm

395 mm
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Josink Esweg 8a
7545 PN Enschede
053 428 56 40 

info@atricom.nl 
www.atricom.nl

Psssssssssss
   sssssssssssss
 sssssssht...

Geen lek in uw ICT?

Hemmer Optiek en Optometrie 
Grotestraat 34 - 7607 CN Almelo - (0546) 454749

info@hemmeroptiek.nl - www.hemmeroptiek.nl

Ga naar: www.gasserviceteam.nl en vraag 
de brochure aan of bel voor meer informatie: 
0546 - 81 69 69

n  SERVICE - ONDERHOUD 

n  HUUR - LEASE 

n  INSTALLATIE

n  CV-KETELS

n  ZONNEPANELEN

n  BESPAARINSTALLATEUR

Gas Service Team,
thuis in warmte!

Gas Service Team
Ambachtstraat 4, 7609 RA  Almelo

Postbus 574, 7600 AN  Almelo

T 0546 – 81 69 69

F 0546 – 85 32 77

info@gasserviceteam.nl

www.gasserviceteam.nl
 Fleringen - Hardenberg - Heeten - Hengelo - Raalte 
 Zwolle - Apeldoorn - Almelo - Enschede - Rheine(D) 



2016 CRUCIAAL JAAR 
VOOR WIELRENNER 
WIM KLEIMAN 
Almeloër reed 4 keer de Profronde en  
zet nu alles opzij voor een profcarrière

DOOR HANNY TER DOEST 

Voor wielrenner Wim Kleiman (23 jaar, Twente Salland Cycling Team/
De Zwaluwen) uit Almelo is het dit jaar erop of eronder. De man die 
als puber de juniorenkoers van de Profronde Almelo won, ambieert 
een profcarrière en zet daarvoor – met steun van zijn ouders - alles 
opzij. Zijn agenda is leeg geveegd, een maatschappelijk loopbaan als 
technisch laborant uitgesteld. Het leven staat voor Wim Kleiman nu 
in het teken van bikkelhard trainen, letten op goede voeding, rust 
nemen, zich in de kijker rijden van de continentale ploegen, presteren 
en afwachten. Een interview over de vroege liefde voor het wielren-
nen, diepe dalen en grote hoogten, de toekomst en de cruciale rol 
van profrenner (Giant-Alpecin) Tom Stamsnijder. ‘Als ik hem niet was 
tegen gekomen, had ik nu gewoon voor mijn plezier gefietst en was  
ik aan het werk geweest.’

Wanneer raakt een kind in de ban van  
wielrennen? En waarom? Wim Kleiman  
moet heel ver graven in zijn geheugen  
om die vraag te beantwoorden. Hij 
hield als piepklein manneke van een 
paar turven hoog al van fietsen. Zijn 
vroegste herinnering voert terug naar  
een ouder buurjongetje dat zonder 
zijwieltjes mocht rijden. Dat wilde 
hij ook. Zijn ouders vonden het maar 
niets, maar de overbuurman haalde 
ook de zijwieltjes van zijn fiets eraf 
en de kleine Wim was ‘los’. Hij hield 
vanaf dat moment al van fietsen.  
Als kind ging hij het liefst ook bij een 
wielervereniging, maar zijn vader en 

moeder zagen hem liever een team-
sport beoefenen. ‘Zij wisten toen 
niet dat wielrennen een teamsport 
bij uitstek is’, aldus Kleiman. 

Als kind deed Wim Kleiman vervol-
gens aan verschillende sporten. 
Met zijn lengte was hij ook goed in 
basketbal, maar het fietsen bleef 
trekken. Toen hij twee zomers lang  
de Tour de France met groot en- 
thousiasme volgde, gingen zijn 
ouders door de bocht. Hij mocht op 
wielrennen en Wim meldde zich bij 
De Zwaluwen toen hij al een jaar 
of vijftien was. Niet gehinderd 
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door enige kennis van zaken deed  
hij mee aan zijn eerste wedstrijd in  
Oldenzaal. Hij won op pure kracht 
en enthousiasme. 

Ook zijn juniorentijd luidde Kleiman 
in met een mooie overwinning in een 
grotere koers: hij had de bedoeling 
een teammaat af te leveren voor de  
eindsprint, maar zag dat die al op kop  
van het peloton reed. Vervolgens pas- 
seerde hij zelf alles en iedereen. Er 
volgde een jaar met redelijke uitsla-
gen, maar geen sportieve uitschieters. 
Het tweede jaar begon ook met 
succes. Veel top tien noteringen en 
een eerste overwinning in Lieshout. 
Een curieuze wedstrijd was dat. 
Kleiman: ‘Ik stond aan de start en 
dacht: ik sta hier wel, maar ik heb 
geen goede instelling. Vervolgens 
ben ik toch onmiddellijk gedemar-
reerd en heb ontzettend aanvallend 
gereden. Ik won. De koers erna reed 
ik echt bagger. Ik voelde me ook 
helemaal niet goed. Toen heb ik een  
tijd rust ingelast en ben daarna weer  
begonnen. Ik heb een meerdaagse 
wedstrijd laten schieten om in 
Almelo de juniorenkoers te rijden 
voor de Profronde Almelo. En die 
heb ik gewonnen.’

Het winnen van de juniorenkoers 
in zijn eigen woonplaats, was voor 
Wim Kleiman het mooiste denkbaar. 
‘Als Almeloër in het centrum van je 
eigen stad koersen voor eigen pu-
bliek, is geweldig. Het is jammer dat 
het niet meer is, zo’n juniorenkoers 
of een wedstrijd voor de andere cate- 
gorieën vlak voor de Profronde. Want  
er zijn maar weinig wedstrijden in 
de omgeving en die er zijn, volgen 
elkaar in snel tempo op. Voor de 
andere wedstrijden moet je al gauw 
anderhalf uur rijden. De Profronde 
is overigens ook een van de redenen 
geweest waardoor ik ben gaan wiel-
rennen. Als kind ging ik al met mijn 
ouders naar de reclamekaravaan in 
de stad, en dan kreeg je vanzelf het 

begin van de wedstrijd mee  
en dat vond ik geweldig.’

Ook al was Kleiman als junior echt 
goed en werd hij beschouwd als groot 
talent, de overstap naar de belofte- 
renners, ging hem minder goed af. 
‘Je rijdt dan niet alleen tegen leeftijd- 
genoten, maar ook tegen veel oudere  
en ervaren renners van de Elite. Voor 
mij was het een soort cultuurshock.’ 
Na een matig eerste jaar, begon 
het tweede seizoen veelbelovend. 
Kleiman had veel getraind in de 
winter, was in topconditie en reed 
goede uitslagen. De stijgende lijn 
zat erin. Tot een fatale koprol tijdens 
een ploegentijdrit training. Kleiman’s 
voorwiel raakte het achterwiel van 
een ploeggenoot. Hij sloeg over de 
kop en verbrijzelde zijn sleutelbeen. 
Drie maanden was hij uit de running 
en kon weer helemaal opnieuw begin-
nen. Na een hele intensieve trainings- 
opbouw leek het ook snel goed te 
gaan, tot na een wintertraining zijn 
fiets onder hem weg gleed op een 
hoopje natte bladeren. Opnieuw brak 
zijn sleutelbeen. Het deed wat met 
Kleiman. ‘Met het wielrennen ging het 
niet goed, met mijn studie (labora- 
torium techniek) ook niet. Toen heb 
ik besloten: ik maak eerst mijn studie 
af, en dan zie ik wel weer verder.

In januari 2015 slaagde Wim Kleiman 
voor zijn opleiding en besloot te kijken  
of hij een stap hoger kon komen met 
het wielrennen. Maar dat voorjaar 
bracht hem nieuwe misère. Kleiman 
viel, kwam op zijn hoofd terecht en  
liep een zware hersenschudding waar 
hij nog lang last van had. Niettemin 
bleef hij fietsen. ‘Pure liefde voor het  
wielrennen’, luidt zijn verklaring. Toch  
knaagde de twijfel. Doorgaan of niet...
en juist op dat moment trof hij bij 
toeval profrenner Tom Stamsnijder 
tijdens een trainingstocht. De man- 
nen kwamen aan de praat. Kleiman  
vertelde over zijn twijfels, dat hij niet  
meer wist wat te doen. 
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Hengelo ronde om de Tuindorp-
vijver Wim Kleiman in de aanval 
met Bas Stamsnijder en Adrie 
Lindeman

fotografie: Sportfoto.nl

Stamsnijder nam hem nauwgezet 
op, zag de overeenkomsten tussen 
de boomlange Kleiman en zichzelf 
en nam hem onder zijn hoede. Hij 
leerde Kleiman te trainen zoals hij 
zelf traint en gaf hem voedingstips. 
Geen wereldschokkende zaken, 
maar Stamsnijder als trainingsmaat 
en sparringpartner maakte wel het 
verschil, geeft Kleiman aan. ‘Als ik 
hem niet was tegengekomen, had ik 
nu gewoon voor mijn plezier gefietst 
en was ik aan het werk geweest.’

In 2016 is alles anders voor Wim 
Kleiman. Door het ‘Stamsnijder 
effect’ vlogen de kilo’s eraf. Hij werd 
(nog) slanker en heel veel sterker. 
Zijn basisconditie werd beter en 
beter en hij ging zich ook heel veel 
beter voelen. De prestaties bleven 
niet lang uit. In de wedstrijd Ster 
van Zwolle voelde hij het gemak 
waarmee hij koerste, al zat een 
podiumplek door een massasprint  
er niet in. In de Ronde van Groningen 
die volgde, en waar veel wind stond, 
kon Kleiman met de betere jongens 
mee. In de Omloop van de Veen-
koloniën leek een prijs ook buiten 
bereik na een val en een kapot voor-

wiel, maar Kleiman’s verbetenheid, 
talent en de trainingen betaalden 
zich uit. Hij pakte een derde plek. 
Kort daarna was het in Hengelo weer 
raak: opnieuw een derde plaats in de 
Ronde om de vijver. En alleen maar 
omdat hij té lang op kop had gereden 
in de eindfase. Tijdens de district 
kampioenschappen Oost eindigde 
hij als vierde en in juni van dit jaar 
pakte Wim Kleiman zijn eerste over-
winning in de meerdaagse wedstrijd 
in Roden, Drenthe.

In koersen zingt het rond: continen- 
tale ploegen hebben Kleiman in ’t  
vizier. Hij doet er ook alles aan om  
op te vallen. Rijdt in belangrijke wed- 
strijden als de Parel van de Veluwe 
en de Ronde van Overijssel als enige 
clubrijder mee in de kopgroep. Hij 
etaleert zijn grote kracht onder 

zware omstandigheden. Regen,  
wind, kou, het deert hem niet.  
Sterker nog: hij hoopt op dat soort 
omstandigheden. Kleiman: ‘Dan 
wordt de wedstrijd harder. Je hebt 
altijd renners die dan voorzichtiger 
worden of het hoofd laten hangen  
en daar kun je van profiteren.’

Wim Kleiman hoopt dit jaar door te 
breken en ‘opgepikt’ te worden voor 
een volgende stap in de richting van 
een profcarrière. Veel meer dan hard 
trainen en presteren kan hij daaraan 
niet doen. Het is afwachten tot een 
ploeg zich meldt. Maar een continen-
tale ploeg is nog ver weg van een Pro 
Tour team dat de grote rondes als 
de Giro, Vuelta en de Tour de France 
rijdt. Welke van de drie zou hij het 
liefst rijden? Kleiman wil zover niet 
kijken, gefocust als hij is. ‘Ik wil dit 
jaar kijken wat erin zit en een volgen-
de stap naar continentaal maken. 
Aan andere dingen denk ik nog niet.’ 

Wim Kleiman deed al vier keer 
mee aan de Profronde Almelo.  
IJs en weder dienende strijdt  
hij op vrijdag 26 augustus ook 
weer mee om de podiumplekken. 

‘  Als Almeloër in  
het centrum van je  
eigen stad koersen 
voor eigen publiek,  
is geweldig. ‘
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NACHTCONCERT NIEUWE STIJL 
MET MUZIEKSENSATIE ENorm 
Duizenden toeschouwers verwacht bij de mannen van Kerst met Ballen

Een waagstuk? Niet echt. Maar het gratis nachtconcert na de Profronde Almelo wordt geheid een compleet 
nieuwe ervaring voor het publiek. Na vele jaren géén Jan Smit, Jannes of Rene Froger op het grote podium, 
maar de regionale muzieksensatie ENorm, die het publiek op het Centrumplein ‘uit de sokken’ gaat blazen met 
een mix van stampende rock, swingende soul, classy popsongs en uiteraard hun eigen grootste hits. Niet te 
missen, dit nachtconcert nieuwe stijl. Het wordt feest, geen twijfel mogelijk.

OVER DE BAND
ENorm is de Twentse band van singer/songwriter 
Eric ten Bos, zijn broer en gitarist/componist 
Ronald en vrienden Ferry Bult (drums), Martin 
Platenkamp (keyboard) en Liejondo Nijhuis 
(bassist). De band werd vlak na de eeuwwisseling 
opgericht. ENorm speelde uitsluitend eigen werk, 
drong al snel met de single Answers door in de 
Nederlandse top 100 en bouwde vervolgens een 
dijk van een reputatie op als live band. De mannen 
traden op met niet de minste uit de hedendaagse 
popwereld: Van Velzen, Krezip, Sting, Golden 
Earring, Ilse de Lange en vele, vele anderen.  
En ze bleef intussen ook zelf albums maken.

In december 2012 brak ENorm door met de in- 
middels grijsgedraaide single Op Hoes Op An 
Veur Kesmis, een single over het gevoel dat 
(oud) Twentenaren hebben, als ze de IJssel weer 
oversteken. Er deed een heel regiment bekende 
Nederlanders aan mee en de single was een on-
vervalste hit. De plaat was dat jaar een hele tijd 
de meest aangevraagde single in het land – tot 

Will I am het stokje overnam. De opbrengst voor de 
single schonken de mannen van ENorm aan 3FM 
Serious Request en het Rode Kruis. 

GOEDE DOELEN
Het was niet de eerste keer en evenmin de laatste  
keer dat ENorm zich inzette voor een goed doel.  
De band is uitgesproken maatschappelijk geën-
gageerd. ‘Het moet zo gaan’, zegt zanger Erik  
ten Bos, ‘als iemand iets nodig heeft, heb je de 
verplichting te helpen. Zo denken we allemaal.  
De bandleden, maar ook onze vrouwen. Er zijn  
genoeg momenten geweest dat we die lijn had-
den kunnen doorbreken, maar het is niet gebeurd.’
Tal van goede doelen hebben ENorm benaderd – 
en werden/worden geholpen. Ze maakten onder 
meer het lijflied met videoclip voor de stichting 
Lost a Child, die ouders ondersteunt die een kind 
hebben verloren. In de zomer van dit jaar namen 
ze Reach for the Roses op, een song voor Ride 
for the Roses, een van de evenementen voor de 
Kankerbestrijding, en deden mee aan het sport- 
evenement Lopen voor Samenloop voor Hoop  
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in Overdinkel, waarvan de opbrengst ook  
naar de Kankerbestrijding ging.

KERST MET BALLEN
Grote faam geniet ENorm door één van hun ‘pro- 
jecten’, Kerst met Ballen. Dat begon in 2005 klein, 
met een lekker optreden in een klein zaaltje in de  
feestelijke decembermaand. Dat ene zaaltje werd  
in de daaropvolgende jaren een aantal zaaltjes, 
en op zeker moment kwam er een grootse afslui- 
ting van die concert marathon in het Muziekcen-
trum Enschede. Vorig jaar, in 2015, was zelfs dat 
muziekcentrum té klein om aan alle fans plaats  
te kunnen bieden en werd de overstap gewaagd  
naar een enorme hangar op de luchthaven 
Twente. Het werd een eclatant succes. Dit jaar  
vult ENorm die Hangar 11 opnieuw voor Kerst  
met Ballen.

REPERTOIRE
Door Kerst met ballen is het repertoire van 
ENorm enorm uitgebreid. Want tijdens die  
concertreeks kwam de vraag uit het publiek  

of ze ook covers wilden spelen van grote bands. 
Het verzoek was niet aan dovemansoren gericht. 
ENorm verdiepte zich in het werk van artiesten 
met wereldfaam, van Queen tot Abba en Andre 
Hazes tot Michael Jackson. Eigenlijk de hele Top 
2000 behoort intussen tot haar repertoire. Uiter-
aard in een eigen bewerking van ENorm zelf, maar 
het publiek smùlde (en smult) er van. Eric, Ronald 
en bandleden kregen er lol in om het eigen werk 
met dat van andere zangers en bands te comple- 
teren. ‘En we kregen ook heel veel waardering 
voor hun werk’.

NACHTCONCERT
Het gratis Nachtconcert van ENorm vindt  
plaats op het Centrumplein en begint als de  
winnaar van de Profronde Almelo 2016 is  
gehuldigd. Dat is rond de klok van 22.15 uur.

fotografie Marita Steggink

MUZIEK 
PROGRAMMA 

Centrumplein  
ENorm  
22.15 uur

Amaliaplein  
DJ’s  
22.00 uur

Schokland (België) 
The Bottleneck 
Rockers  
22.00 uur

Koornmarkt 
Frozen Disney Plan 
13.00 uur

25PROFRONDE ALMELO
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Theaterhotel         Almelo

Theaterhotel 
     Almelo

    HET 

GEZELLIGSTE
    THEATER VAN 

        TWENTE!

www.theaterhotel.nl
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Van, voor en over mensen met een beperking en allen die hen een warm hart toedragen
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lekker smullen

Van, voor en over mensen met een beperking en allen die hen een warm hart toedragen

Leuk!Leuk!
Kom je mee?Kom je mee?

tekstbureau ter doest 

Gespecialiseerd in

Teksten voor websites        personeelsbladeren        tijdschriften        jubileumboeken        bedrijfsbrochures       

speciale uitgaven        eindredactie        het verzorgen van persberichten met bijpassend beeldmateriaal.

hannyterdoest@home.nl   06 - 1516 4576

Dit magazine werd voor de 

Profronde verzorgd door
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De Kok accountants en adviseurs 
wenst iedereen een 

sportief evenement toe!

www.dekok.nl

Nieuwe ronde,
meer resultaat.
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VDL Enabling Technologies Group Almelo bv

Bornsestraat 345 • 7601 PB Almelo

Telefoon +31 (0)546 540 276 • info@vdletg.com • www.vdletg.com

VDL ETG Almelo

VDL ETG Almelo groeit!
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuw kantoor op onze vestiging en 

wij zoeken naar nieuw talent! Heb jij gezonde ambities op het gebied van hightech-

technologie en wil jij je kwaliteiten vertalen in concrete resultaten? Dan zijn wij op 

zoek naar jou!

Ben jij de professional die wij zoeken?
Wij zijn op zoek naar professionals met passie voor techniek die zowel zichzelf als 

ook VDL verder willen ontwikkelen. 

Kijk voor onze vacatures op www.vdletg.com en mail je motivatie en CV naar: 

annette.hagenbeek@vdletg.com
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TOUR DE WIJN I
De Profronde Almelo dijt uit. Dit jaar zijn er natuurlijk de nieuwe 
‘side-events’ in de week voor het altijd spannende criterium, maar  
eigenlijk wordt de Profronde al in april ingeluid met de Tour de 
wijn. Tour de wijn is een oer gezellig, informatieve netwerkgelegen- 
heid voor sponsoren en potentiële sponsoren. Het gezelschap  
krijgt een onthaal door het bestuur in het Theaterhotel en wandelt 
aansluitend langs vijf restaurants waar ze worden gefêteerd op 
speciaal geselecteerde wijn met bijpassende hapjes. 

TOUR DE WIJN III 
Helemaal in de stemming van het wielrennen, werd het gezel-
schap van zo’n tachtig bezoekers vervolgens verdeeld in groepen 
en die deden vier restaurants/horecagelegenheden aan, waar ze 
allemaal verschillende amuses en fingerfood hapjes kregen met 
bijpassende wijnen. Het werd buitengewoon gezellig in de Ierse 
pub de Shamrock, bij Casa Santa Maria (inmiddels getransformeerd  
in het hippe Amerikaanse restaurant Hudsons), Wilhelmus en 
grand café Willem de 4e. De culinaire trip Tour de wijn werd 
afgesloten met een borrel voor alle deelnemers in ’t Hookhoes.

DISNEYPLEIN
Wat hebben Disney en Elsa & Olaf met wielrennen gemeen? De 
Profronde Almelo! Want voorafgaand aan de spannende Rabo 
Dikke Banden Race en het criterium op vrijdag 26 augustus is er 
in de Almelose binnenstad een heel Disneyplein waar van alles en 
nog wat te beleven en te doen valt voor kinderen. Het Disneyplein  
komt op de Koornmarkt en gaat al om 13.00 uur open. Vaders en 
moeders, opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom.

TOUR DE WIJN II
Dit jaar was de Tour de wijn op 14 april en ze begon met een koffie, 
lekkers èn een vermakelijk verhaal van oud Olympisch kampioen  
en wielerheld Hennie Kuiper. Het jochie van het Twentse platte- 
land, dat zo graag wilde fietsen en meedoen aan een wedstrijd 
dat hij vanuit het gehucht Noord-Deurningen op zijn fietsje stapte, 
helemaal naar Wierden reed, daar een ‘proeve van bekwaamheid’ 
aflegde en toestemming kreeg om mee te doen aan de wedstrijd. 
Met een piepklein bekertje fietste de kleine Hennie weer naar 
huis. De basis voor een grootse carrière was gelegd. Kuiper 
schetste hoe hij bikkelde en knokte om goed genoeg te worden 
voor een profcarrière en vertelde over zijn grootste triomfen. 
Het publiek hing uiteraard aan zijn lippen.

lees verder op pagina 31

PROFRONDE APP

PROFRONDE NIEUWSFLITSEN

Een primeurtje voor de sponsorcommissie van de Profronde 
Almelo. Dit jaar gingen de heren acquisiteurs ‘digitaal’ met 
een gloednieuwe app die de papieren contractformulieren 
heeft vervangen. De app werd naar een idee van commissie- 
lid en oud bestuurder Sander Herman ontwikkeld door Tom 
Knol van het Recognize software huis voor de smartphones, 
Ipads en computers van de sponsorcommissieleden. Dankzij  
het appje kon al tijdens een sponsorgesprek worden aan- 
geklikt met welk bedrag sponsoren wilden bijdragen aan de 
Profronde Almelo en welke tegenprestaties ze daarvoor 

verwachtten. De sponsor kreeg ter plekke alles bevestigd in 
een email en kon ook direct controleren of alles naar wens –  
en volgens afspraak – is. Ritse Gierveld van AANDAGT reclame  
& marketing en eindverantwoordelijk voor de pr en communi- 
catie van de Profronde Almelo is enthousiast. ‘Voorgaande 
jaren hadden we nog geweldige stapels papieren. Nu lag al-
les gelijk en overzichtelijk vast in ons computerprogramma.’ 
Bedenker Herman was ook dik tevreden. ‘Prachtig, zo’n app. 
Geen stapels papieren meer meesjouwen, spullen altijd bij je. 
Klik, klik, klik en het is klaar. Fantastisch.’

‘Icing on the cake’ heet het animatieprogramma op het Disney-
plein. En Icing on the cake is een bonte mix met voor ieder kind 
wat wils. Zoals optredens van Elsa en Olaf uit Disney’s filmhit 
Frozen, fotoshoots met de 
Disneyfiguren die er rondlopen, 
toverranja van Tinkerbell, 
suikerspinnetjes van Mini 
Mouse, dansen, schminken, 
Disneykaarten knutselen en een 
kunstenaar die van ballonnen 
beestjes kan maken. Elsa heet 
bezoekers vanaf 13.00 uur 
welkom en Olaf zwaait de 
gasten rond 18.00 uur weer uit!
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De fotografie op deze pagina is mede verzorgd door

DE PROFRONDE BEDANKT

cafe de stam   Grotestraat 129

NielZ   Marktplein 31

Crazy Frog   Catharina Amaliaplein 1

De volgende horeca-
bedrijven nodigen 
u van harte uit op 
de Profronde Almelo

DE VOLGENDE HORECA-BEDRIJVEN VOOR 
HUN BIJDRAGE AAN ONS EVENEMENT

ibiza  Catharina Amaliaplein 4

Willem de 4de   Catharina Amaliaplein 1

Brasserie de Linde   Koornmarkt 11

‘t Hookhoes   Grotestraat 126

‘t wetshuys   Grotestraat 80

Wilhelmus  Grotestraat 107

The shamrock  Grotestraat 135
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VIP PAVILJOEN
Het was een mazzeltje vorig jaar: het pand van Scheer en 
Foppen was beschikbaar als VIP paviljoen, op het moment  
dat de Profronde Almelo geen VIP tent meer kon bouwen op  
het Waagplein. Het ‘mazzeltje’ werd een groot succes: horeca 
ondernemer Gabriel Urucoglu van ’t Hookhoes en zijn team, 
toverden het desolate pand om in een oergezellige, Hollandse 
mega huiskamer. Dit jaar bleek het Scheer en Foppenpand nog 
een keer beschikbaar als VIP paviljoen. Uiteraard krijgt de 
ruimte weer een fijne make-over en biedt dan plaats aan zo’n 
1100 gasten. De grootste verandering betreft echter het 
buitenterras. Vorig jaar bleek het een beetje aan de krappe 
kant, dit keer wordt dat buitenterras fors uitgebreid. Het VIP 
paviljoen wordt overigens dit jaar niet alleen op de dag van de 
Profronde gebruikt, maar ook op de dinsdag 23 en woensdag  
24 augustus voor het criterium. Dan vinden er het nieuwe 
Fashion & Lifestyle Event èn het vorig jaar geïntroduceerde 
MKB Twente Profronde Wielercafé plaats.

NIEUWE PENNINGMEESTER
In de aanloop naar de Profronde Almelo was er een belangrijke 
bestuurswisseling. Wielerliefhebber èn financieel adviseur Peter  
Franke (40) volgde in mei penningmeester Jan Ketelaar uit 
Bornerbroek op. Franke werd geboren in Borne en woont inmid-
dels vijftien jaar in Almelo. Hij is al achttien jaar werkzaam in de 
financiële wereld en werkt bij Eshuis Accountants en Belasting- 
adviseurs als MKB adviseur en als bedrijfsorganisatie-adviseur 
met als specialisme Lean Six Sigma.

De wielerwereld is voor Peter Franke bekend terrein. Hij was een 
aantal jaren penningmeester van de Almelose wielervereniging de 
Zwaluwen en het Craft Sensa team (nu cycling team Scheppink  
Merckx). Hij fietst zelf graag en volgt de sport ook al jaren op 
de voet. Toen hij werd benaderd voor de bestuursfunctie bij de 
Profronde, hoefde Franke niet lang na te denken vooraleer hij 
‘aan boord’ stapte en de taken van Ketelaar overnam. Hij ziet 
zijn nieuwe functie ook als een mooie gelegenheid om een – 
leuke – maar maatschappelijke functie te bekleden, waarin hij 
iets voor de Almelose samenleving kan betekenen. Ambitieus 
is de nieuwe penningmeester ook. ‘Met mijn lean achtergrond 
hoop ik natuurlijk ook bij te kunnen dragen aan verbeteringen 
in de organisatie’, aldus Franke, ‘met als doel om samen van de 
Profronde Almelo een nog groter evenement te maken dat voor 
ieder wat wils biedt.’ Franke’s voorganger Ketelaar bekleedde 
vijf jaar lang de zware positie van penningmeester en haakte om 
redenen van persoonlijke aard af, maar blijft voor de Profronde 
contacten met een aantal belangrijke sponsoren onderhouden. 
Het bestuur spreekt in waarderende woorden over Ketelaar’s 
inzet en is hem zeer erkentelijk voor zijn geweldige inzet voor de 
Profronde in de afgelopen jaren.

vervolg van pagina 29

FLITSENDE WEBSITE

PROFRONDE NIEUWSFLITSEN

De website van de Profronde Almelo zag er altijd al fraai 
uit, maar dit jaar is-ie pas echt flitsend. Dat komt door de 
toevoeging van de entreefilm, met de leukste opnames die 
film-, animatie & ontwerp Studio MAD uit Almelo voor de 
Profronde maakte in 2015. De beelden van de wielerwedstrijd, 
de Dikke Banden Race, het publiek, de reclamekaravaan en  
de feestelijke, ontspannen sfeer tijdens het Nachtconcert 
zijn gecombineerd met de meest opmerkelijke wetens- 
waardigheden over de Profronde Almelo zelf. De film duurt  
maar iets meer dan een minuut, maar schetst een goed beeld  
van het grootste evenement van de stad. Iedereen ziet ‘m 
gelijk na het intikken van www.profrondealmelo.nl 
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FASHION & LIFESTYLE  
EVENT IN VIP PAVILJOEN 
Nieuw van de Profronde Almelo

De wielrennerij is altijd omgeven door een beetje glamour, fashion en lifestyle. 
Zo ook de Profronde Almelo: gesoigneerde sporters en officials, Rondemissen  
in de nieuwste make-up kleuren en trendy outfits, een VIP paviljoen vol smaakvol  
geklede gasten. Helemaal niet vreemd dus, dat de Profronde Almelo dit jaar als  
nieuw ‘side-event’ het Profronde Fashion & Lifestyle Event lanceert met mede-
werking van het top segment van de Almelose stores. Plaats van handeling: 
het VIP Paviljoen op dinsdag 23 augustus. Kaarten à €10,- te koop op  
www.profrondealmelo.nl

Het Profronde Fashion & Lifestyle 
Event brengt het beste van de 
Almelose middenstand samen. 
Natuurlijk modeshows waarin de 
toonaangevende modezaken uit 
de stad het publiek de nieuwste 
najaars- en wintermode laat zien. 
Maar dat niet alleen. De mannequins 
tonen ook nieuwe brillenmode, 
ze zitten in de nieuwste make-up, 
dragen de laatste delicate geuren en 
tonen ook andere trends op gebied 
van, bijvoorbeeld, bedlinnen. Als het 
trendy, nieuw en vernieuwend is – en 
verkrijgbaar in Almelo – valt het op de 
23e augustus te bewonderen in het 
VIP paviljoen aan het Centrumplein. 

Tussen de modeshows door pakken 
specialisten uit de stad uit met hun 
beste wijnen en andere dranken, 
verrukkelijke chocolade uit verre 

werelddelen, exquise gerechtjes 
en heerlijk fingerfood.

Kortom: Fashion zeker, maar ook heel 
veel Lifestyle. Daarmee wordt het 
Profronde Fashion & Lifestyle Event 
een activiteit voor een heel breed 
publiek, en dat is volgens bestuurslid 
en bedenker Sebastiaan Masselink 
ook nadrukkelijk de bedoeling. De 
Profronde Almelo moet een feest 
worden voor de hele stad en dus 
ook voor mensen die wat minder 
met wielrennen hebben. ‘Bovendien’, 
zo vult hij aan, ‘is dit eindelijk een 
gelegenheid voor iedereen om in 
het VIP paviljoen te komen. Dat is 
normaliter voorbehouden aan de 
VIP’s en hun gasten, maar door het 
Fashion & Lifestyle event, en ook het 
MKB Twente Profronde Wielercafé  
te organiseren, kan iedereen erin.’

Fashion & Lifestyle Event Profronde Almelo 
Dinsdag 23 augustus - Kaarten à €10,- te koop op www.profrondealmelo.nl
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BLA BLA BIER & BITTERBALLEN 
IN HET VIP PAVILJOEN 
Erik Dijkstra en Theo de Rooij gast van het MKB Twente Profronde Wielercafé

De Profronde Almelo dijt uit. Hoogtepunt is en blijft natuurlijk het criterium met randprogramma op de laatste 
vrijdag van de maand augustus, maar dit jaar mag het met recht de apotheose worden genoemd van een Profronde 
week. Want het grote wielerspektakel wordt ingeleid met niet één maar twee mooie evenementen: het Profronde 
Fashion & Lifestyle Event en Bla bla bier & bitterballen, het MKB Twente Profronde Wielercafé.

Marketing- en communicatie strateeg Jordy  
Kamphuis kwam met collega’s in 2014 de Profronde 
Almelo versterken. Hij organiseerde samen met 
Gabriel Urucoglu van ‘t Hookhoes en Ritse Gierveld 
van AANDAGT reclame & marketing vlak voor de 
33e editie van de Profronde Almelo een eerste 
Profronde Wielercafé. Journalist Eddy van der Ley 
werd ingevlogen voor de presentatie en oud prof-
renners Gert Jakobs en Rob Harmeling vermaakten 
meer dan honderd mensen met de leukste anek-
dotes en de scherpste observeringen. 

Het succes smaakte onmiddellijk naar meer, waarop 
de organisatie weer op zoek ging naar aansprekende 
gasten voor een groot publiek. Programmamaker en 
journalist Erik Dijkstra werd al heel snel vastgelegd. 
Dijkstra is een sportfanaat, was ooit Jakhals voor 
DWDD, schuift regelmatig aan bij Voetbal Interna-
tional, deed verslag van de Tour de France in Tour de 
Jour en maakt met zijn compaan Frank Evenblij één 
van de allerleukste sportprogramma’s ever: Bureau 
Sport. De onbevangen en oprechte manier van inter-
viewen door Dijkstra ontwapent en ontlokt sporters 
de mooiste uitspraken. Daarbij is hij zelf ook een 
boeiende verteller, en met name daarvoor is  
Dijkstra vastgelegd voor het MKB Twente  

Profronde Wielercafé van de Profronde. De tweede 
gast aan de tafel van Van der Ley is Theo de Rooij 
uit Holten. Ooit succesvol wielrenner met zeges in 
de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Duitsland 
en de Ronde van Nederland. Hij deed acht keer mee 
aan de Tour de France en bleek daar een waar tac- 
tisch genie. Na zijn carrière als sportman werd  
De Rooij ploegleider en algemeen directeur van 
de Rabobank wielerploeg. Daaraan kwam een 
abrupt einde na de ‘affaire Rasmussen’, die door  
De Rooij op staande voet werd ontslagen omdat  
hij de regels van de Rabobankploeg niet had  
nageleefd. Dat was in 2007. In 2008 werd hij  
weer actief in de wielrennerij als bestuurder  
en koersdirecteur van de Ronde van Overijssel. 

Omdat het eerste Wielercafé onverwacht veel 
publiek trok, verhuist het evenement dit jaar  
van ‘t Hookhoes naar het Profronde VIP Paviljoen 
aan het Marktplein (voormalig pand van Scheer 
en Foppen). ‘t Hookhoes zorgt daar ook voor de 
catering. Het VIP Paviljoen is echter voor veel 
meer geschikt. De ruimte is voorzien van alle  
benodigde audio visuele apparatuur en uiteraard  
heel veel groter dan ‘t Hookhoes. De opzet van 
het MKB Twente Profronde Wielercafé is wel 
gelijk aan die van de zo succesvolle eerste  
aflevering met vermakelijke gesprekken en  
serieuze kwesties aan de tafel, waar alles in 
goede banen wordt geleid door Eddy van der Ley.  
Publiek wordt ook dit keer in de gelegenheid 
gesteld om vragen te stellen en er zijn mogelijk-
heden voor een meet & greet en fotoshoots. 

Het MKB Twente Profronde Wielercafé Bla bla bier  
& bitterballen is op woensdag 24 augustus in het 
VIP paviljoen aan het Marktplein. Entree kost 
€10,00, inclusief de bitterballen. Informatie  
over de kaartverkoop www.profrondealmelo.nl 

PROGRAMMA 

19.30 uur  
Café Geopend!

20.00 - 20.45 uur 
Discussies en 
anekdotes

20.45 - 21.00 uur 
Pauze/Pubquiz

21.00 - 22.00 uur 
Sterke verhalen,  
vraag & antwoord 

22.00 - 00.00 uur 
Meer Blabla Bier & 
Bitterballen

Domeinnamen  -  Webhosting  -  Reseller Hosting  -  Magento Hosting  -  Cloud Servers  -  Private Clouds  -  Serverbeheer
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HET SPORTCENTRUM
VOOR DE

35 PLUSSER!

WWW.OBIFIT.NL

INDOOR &
OUTDOOR

SPORT

PERSONAL TRAINING

TWENTEPOORT WEST 39
7609 RD ALMELO

0546 45 88 03

AUGUSTUS & SEPTEMBER

G E E N  I N S C H R I J F G E L D

EN GRATIS PROEFWEEK
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Voor de oplossingen van uw Safety-,  Security- en Service- vraagstukken binnen uw bedrijf, project of evenement kunt u 
het best terecht bij Triple F Security.  Het Triple F Principe™ staat  daarvoor garant.  Met deze door Triple F Security zelf ont-
wikkelde unieke aanpak, Iossen wij uw vraagstukken niet alleen op een vakkundige maar ook service- en resultaatgerichte wij-
ze op. 

                                                 For a Great Feeling! 

Het Triple F Principe ™ staat voor Firm - Fair - Friendly en omschrijft de waarden die wij door onze hele organisatie heen 
hanteren, zowel intern als extern. 
Triple F Security is een landelijk opererende beveiligings- en serviceorganisatie die haar opdrachtgevers ondersteunt met haar 
dienstverlening.  Wij zijn een dynamische, toonaangevende organisatie met heldere ideeën over de invulling van beveiligings- 
en servicewerkzaamheden en de werving en selectie van medewerkers die daaraan invulling moeten geven. 
 

Triple F Security is al jaren aan de Profronde Almelo verbonden als leverancier van beveiligingsmedewerkers.  
Voor een vrijblijvend consult kunt u ons altijd bereiken op 030-888086 of via info@Triple-F-Security.com  

BAAS-METAAL.NL

 LASERSNIJWERK.EU
METAALBEDRIJF

 BAAS BV

SNEL EN EENVOUDIG EEN ONLINE OFFERTE AANVRAGEN DOET U VIA LASERSNIJWERK.EU

ONDER ANDERE DOOR DE STERKE AUTOMATISERING VAN ONZE WERKVOORBEREIKING KUNNEN 
WIJ ZEER CONCURRERENDE PRIJZEN EN KORTE LEVERTIJDEN BIEDEN. OFFERTES KUNNEN VIA 
DE KNOP “ORDER” WORDEN OVERGEZET NAAR ONS ERP-PAKKET. BENT U DAARNAAST OP ZOEK 
NAAR EEN ERVAREN PARTNER DIE NAAST LASERSNIJDEN OOK UW ENGINEERING, PLAAT- EN 
LICHT CONSTRUCTIEWERK KAN DOEN, DAN ZIJN WIJ DE BETROUWBARE PARTNER.



SPORTIEVE PARTNER VAN
PROFRONDE ALMELO

én uw partner voor de verhuur en verkoop van professionele
audiovisuele oplossingen!

Hecla Professional Audio & Video Systems
+31(0)74 2480 800 | www.hecla.nl | info@hecla.nl
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COLUMN
Burgemeester van Almelo

PROFRONDE ALMELO 39

Wanneer ik dit schrijf, staan we aan de vooravond van een hopelijk fantastische 
sportzomer. Met Wimbledon, de Tour de France met flink wat aansprekende 
Nederlandse namen en natuurlijk de Olympische Spelen met nota bene vier 
Almelose kanshebbers. 

En tja, zonder Nederlandse inbreng op het 
Europees Kampioenschap voetbal. Maar 
wel met Heracles Almelo in de voorronde 
van de Europa League. Het eerste Europese 
avontuur in de clubgeschiedenis.

Er viel dus genoeg te genieten voor de sport-
liefhebber deze zomer, maar voor verreweg 
de meeste mensen zal dat zijn gebeurd voor 
de televisie. Al dan niet in gezelschap van 
vrienden en familie. Heel gezellig en af en 
toe heel spannend, zoals dat hoort bij sport. 

Maar sport op televisie haalt het wat mij 
betreft toch niet bij sport in het echt. Wat  
is er nou mooier dan genieten van live sport? 
Met je neus vooraan staan. Het zelf beleven. 
Er bij zijn.

Dat vind ik dus het aantrekkelijke van de 
Profronde Almelo. Het is allang verreweg  
het grootste evenement van Almelo, maar 
als je langs het parcours staat, merk je daar 
weinig van. De renners komen zo dichtbij dat 
je ze bijna kan aanraken. Een unieke sensatie. 
Je voelt de luchtstroom wanneer het peloton 
langs raast, je hoort de banden ratelen op de 
klinkers, je ruikt de massageolie en je hoort 
de mannen naar elkaar schreeuwen als ze 
weer de haakse bocht induiken. 

De Profronde Almelo is sport voor het volk  
in optima forma. Sport voor iedereen, jong 
en oud, rijk en arm. Zoals wielrennen ooit is 
bedoeld. Een feest voor stad en ommeland. Of  
je nu houdt van wielrennen, dweilorkesten of 
bier en bitterballen, kom vrijdag 26 augustus 
naar Almelo en je zult je niet vervelen.

Het is een enorme verdienste van de organi- 
satie van de Profronde Almelo – allemaal  
vrijwilligers – dat het er elke keer weer in 
slaagt zo’n fantastisch spektakel neer te 
zetten. En dat al 34 jaar achter elkaar. Het 
trotseerde tegenslagen zoals slecht weer, 
een economische crisis, steeds strengere 
regels van de overheid en immer hogere 
financiële eisen van profrenners. 

Met een tomeloze inzet, een ongebreideld 
enthousiasme voor de wielersport en boven-
al een onvoorwaardelijke liefde voor de stad  
Almelo werken zij zich elk jaar weer uit de naad 
om al die toeschouwers een onvergetelijke  
avond te bezorgen. Daarvoor wil ik die vrij- 
willigers op deze plek heel hartelijk bedanken.

Ik wens iedereen, toeschouwers, organisa-
toren, artiesten, horecaondernemers én deel-
nemers een geweldig geslaagde Profronde 
Almelo. Dat de beste moge winnen!

Jon Hermans – Vloedbeld
Burgemeester gemeente Almelo

‘ Wat is er  
nou mooier dan  

genieten van live 
sport? Met je neus 

vooraan staan.  
Het zelf beleven. 

Er bij zijn. ‘

SPORTIEVE PARTNER VAN
PROFRONDE ALMELO

én uw partner voor de verhuur en verkoop van professionele
audiovisuele oplossingen!

Hecla Professional Audio & Video Systems
+31(0)74 2480 800 | www.hecla.nl | info@hecla.nl
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Cogas ontwikkelt zich van netbeheerder
tot verbinder. Maatschappelijke betrok-
kenheid is een belangrijk aspect van
deze ambitie. Met onze activiteiten en
investeringen dragen wij bij aan een regio
waar het steeds comfortabeler wonen,
werken en leven is. Sport speelt hierin
een grote rol. Het is van en voor iedereen. 
Het verrijkt en verbindt. Net als Cogas.

      “sport, 
    een belangrijke 
        verbinder”

www.ijscotheek.nl



www.UenURENCO.com

HOE SCHOON 
IS JULLIE 
ENERGIE?

MEREL (23), HAAKSBERGEN
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Het Extend Business-Event wordt opgezet en uitgevoerd 

door het bestuur van de Profronde Almelo in samenwer- 

king met zes gerenommeerde Almelose ondernemingen 

voor hun relaties op directie en managementniveau. De 

bedrijven dragen dit Extend Business-Event. De eerste 

editie is gelimiteerd: er kunnen maximaal tachtig geno-

digden aan deelnemen. In de komende jaren wordt het 

Extend Business-Event verder uitgebreid o.a. met werk-

bezoeken en toonaangevende sprekers. Met het aantal 

deelnemers zal ook het aantal programmaonderdelen 

van het Extend Business-Event gaan toenemen.

Voorzitter Reinier van Broekhoven van de Profronde 

Almelo is zeer ingenomen met de samenwerking en 

betitelt het business event als ‘Een belangwekkende 

verrijking van de Profronde Almelo’. In de ogen van Van 

Broekhoven is het nieuwe, exclusieve Extend Business- 

Event een soort ‘groeibriljant’ die met de jaren steeds 

groter en waardevoller zal blijken te zijn. 

‘Een netwerkgelegenheid op dit niveau is belangrijk voor 

het ondernemersklimaat en het bedrijfsleven in de wijde 

omgeving. Voor de regio Twente en zelfs heel Nederland’, 

aldus de Profronde voorzitter. ‘Door nieuwe contacten 

en relaties die tijdens het Business-Event gelegd worden, 

ontstaan nieuwe samenwerkingen en nieuwe business. 

Bovendien wordt op deze manier ook de Profronde 

Almelo als evenement versterkt. De Profronde Almelo 

krijgt met het Extend Business-Event een groter eco-

nomisch effect op de regio.’ Dat de ondernemingen 

het populaire criterium in Almelo benutten voor het 

opzetten van een nieuw, regionaal uitwisselingsevent 

op topniveau, beschouwt Van Broekhoven als een 

groot compliment en een ultieme erkenning voor de 

grote potentie en het belang van de Profronde Almelo.

Transportonderneming Bolk uit Almelo hoefde niet 

lang na te denken voor men zich verbond aan het Extend 

Business-Event. Directeur Andre Pluimers ziet het als 

een prima gelegenheid om zijn relaties uit te nodigen, 

en er zo voor te zorgen dat de Profronde Almelo ‘breder 

getrokken wordt’ tot een sportevenement met regionale 

uitstraling. ‘De Profronde is een prachtig langlopend 

evenement voor de stad en alles wat we kunnen doen 

om het te ondersteunen, zullen we ook doen.’ Pluimers 

is benieuwd hoe zijn gasten zullen gaan reageren op het 

Extend Business-Event en – vooral – de Profronde zelf. 

‘We hopen ze te verbazen!’, aldus Pluimers.

Ex tend Bus iness -Event :
Nieuwe groe ibr i l j ant 
van  de  Pro f ronde A lmelo
De Profronde Almelo krijgt er op initiatief van haar bestuur en zes regionaal, nationaal en 

internationaal opererende ondernemingen uit Almelo een veelbelovend nieuw side-event bij. 

Bolk, RGN, Port of Twente, Boessenkool, Rabobank Noord en West Twente en Extend lanceren 

op vrijdag 26 augustus, de dag van de Profronde Almelo, het eerste Extend Business-Event.  

Een exclusief, zakelijk netwerk evenement uitsluitend voor de (nationale en internationale) 

relaties van de bedrijfstop uit Almelo, de regio – en daarbuiten.  

Maarten Nijland
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“  Focus  je  op het  pad  
en  n ie t  de  obstake ls”

-   Maar ten  Ni j land, 
ex-ve ldr i jder

Directeur/eigenaar Ruud Koetsier van RGN ziet de 

eerste aflevering van het Extend Business-Event als 

een opstapje. ‘We hebben in Almelo op dit moment 

geen event met voldoende uitstraling waar je je rela-

ties voor uitnodigt’, vindt Koetsier. ‘De Profronde met 

een bezoek aan de VIP tent is daarvoor niet genoeg, 

dat moet meer zijn en het moet bijzonder zijn. Maar 

de Profronde heeft al wel een bovenlokale uitstraling. 

Daarom besloten we daar iets aan toe te voegen. Zie 

het maar als een kapstok. Dit jaar is het Extend Business- 

Event nog klein. Goed voor bedrijven om er een beetje 

aan te proeven met een bijzondere clinic en het diner 

waar je samen met je relaties aan mee kunt doen, maar 

voor volgend jaar zitten we te denken aan een bijzon-

dere keynote speaker en meer.’ 

Programma 
Het programma van het allereerste Extend Business- 

Event is een bijzondere mix van fysieke inspanning, 

culinaire verwennerij met een mooi sportspektakel – de 

Profronde Almelo – tot besluit. Het programma begint 

om 14.00 uur met een wielerclinic onder leiding van 

oud profrenner Maarten Nijland. De voormalig veld-

rijder neemt zijn gezelschap mee op de fiets over de 

Twentse dreven. De clinic is om 16.00 uur afgelopen, 

ruim voldoende tijd voor de deelnemers om zich te pre-

pareren op een culinaire verwennerij in de vorm van een 

diner met luxe wijnen in het Theaterhotel Almelo dat om 

17.00 uur gaat beginnen. Tijdens het diner worden de 

tafelgasten door een spreker van Cycling Services bij-

gepraat over het Nederlandse wielrennen en de renners 

die deelnemen aan de Profronde Almelo. Om 19.00 uur 

is er de ontvangst van de Extend Business Event gasten 

in het VIP paviljoen op het Centrumplein, van waaruit 

iedereen de Profronde Almelo kan volgen.

Netwerken op top n iveau!  Inspi rat ie ,  n ieuwe 
contacten  en  new-bus inessmogel i j kheden.

Over Extend
Extend is gespecialiseerd in organisatieadvies 

op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Extend maakt MVO People, samen 

met bedrijven en organisaties, integraal onder-

deel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Ze inspi-

reert, geeft inzicht en biedt kansen aan bedrijven 

en instellingen voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen gericht op mensen, vanuit bedrijfs-

matig en financieel-economisch perspectief.  

Extend is een onderdeel van de maatschappelijke  

onderneming Soweco NV.
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Grando. Badkamers. Baden. Genieten.

Grando Almelo Woonboulevard 24, 7606 JA Almelo, grando.nl

Badkamers, tegels en renovatie.
De kracht van de combinatie.

Betaalbaar design.
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REGIONAAL ONDERNEMERS CONTACT
Postbus 534
7600 AM  Almelo

linkedin.com/group/Roc-B2B
facebook.com/pages/ROC-B2B 
twitter.com/#!/Rocb2b

LinkedIn 
Facebook 

Twitter

06 53 22 40 60
info@roc-b2b.nl
www.roc-b2b.nl

mob
mail
web

Maak kennis met Theodoor Gilissen, de specialist in vermogensbeheer, 
beleggingsadvies en vermogensstructurering. Nu ook in Twente. Waar uw 
lokale private banker de tijd heeft om u écht te leren kennen. 

Theodoor Gilissen wordt uitstekend beoordeeld  door haar cliënten en de 
ona� ankelijke experts van vermogensbeheer.nl en beleggingsmatch.nl.

Onze specialisten staan voor u klaar op de M.H. Tromplaan 18 in Enschede.

gilissen.nl/aandachtloont

053 711 00 30 / twente@gilissen.nl

Aandacht loont.
Serious Money. Taken Seriously.

20160621 Twente 190x58.indd   1 22-6-2016   13:01:37



Astana Pro Team renner Lars Boom is een geweldige en bovenal veelzijdige wiel-

renner. Hij is explosief, heeft een geweldig uithoudingsvermogen, kan klimmen, 

is ongehoord sterk in de blubber en plassen en razend snel op het asfalt. Op 

het lastige, bochtige parcours met de gladde stenen in de Almelose binnenstad 

bleek hij in 2015 ook al oppermachtig. Boom won de 33e editie van de Profronde 

Almelo en schaarde zich op de mooie zomerse avond van 28 augustus 2015 bij 

het illustere gezelschap van winnaars als Hennie Kuiper, Laurent Fignon,  

Robbie McEwen, Paolo Bettini, Joos Posthuma en Samuel Sanches Gonzales.

Het startschot voor de Profronde Almelo voor de 
ronde van 2015 werd gelost door oud wereldkampioen 
op de baan Kirsten Wild. Zij zag het rennersveld met 
vooral sterke Nederlandse wielrenners gelijk flink 
‘gas’ geven op het listige stratencircuit van Almelo. 
Eerst gingen de renners vol op de pedalen, vervolgens 
al snel stevig aan de rem voor de scherpe bochten  
bij het Schokland, daarna voluit over de Grotestraat  
om weer met de nodige stuurmanskunst haarspeld-
bochten te kunnen nemen richting het Marktplein.

De renners trakteerden de toeschouwers op een van  
de spannendste wedstrijden uit de geschiedenis van 
de Profronde, waarin wederom publiekslieveling Bram 
Tankink van Lotto NL-Jumbo een belangrijke rol ver-
vulde. Hij ging met regelmaat voorop, maar wist altijd 
de sterk rijdende Maurits Lammertink van Roompot 
Oranje Peloton, en zijn teamgenoot, de oersterke 
Fries Lieuwe Westra, in zijn nek. Boom zat ook voort-
durend mee in de ontsnappingen en had aan het eind 
van de slopende race nog voldoende inhoud om een in 
een felle sprint naar de meet zijn directe opponenten 
te verslaan. Lammertink werd tweede, Tankink derde, 
Ramon Sinkeldam van Giant-Alpecin greep net naast 
een podiumplaats.
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De renners 
trakteerden de 
toeschouwers 
op een van de 
spannendste 

wedstrijden uit 
de geschiedenis 

van de Profronde

PROFRONDE 2015
Explosieve Lars Boom sprint naar winst
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COLUMN
Kirsten Wild

Kirsten Wild is geboren en getogen in Almelo en ze is de allerbeste wielrenner die de  
stad heeft voortgebracht. Dit jaar pakte ze in de grootste en belangrijkste baanwed-
strijden weer prijzen en op de weg presteerde ze ook al geweldig met onder meer 
etappe zeges en een overwinning In de Tour of Yorkshire. De zomermaanden juni en 
juli stonden in het teken van trainen voor de Olympische Spelen in Brazilië, die nu net 
achter de rug zijn. Kirsten heeft nog altijd een warm plekje in haar hart voor Almelo  
en de Profronde. Voor het magazine geeft ze een inkijkje in haar leven en legt ze uit 
hoe ze omgaat met wedstrijdspanning.

Ik kom net weer thuis na 28 uur reizen, als ik 
aan deze column begin. De tassen moet ik nog 
uitpakken. Ik was in Amerika voor de Tour of  
California. De laatste rit in Sacramento heb ik 
gewonnen. Met de Olympische Spelen (nu nog) in 
het vooruitzicht, was het winnen van zo’n World 
Tour etappe wel heel lekker. Temeer ook heel 
goede rensters als Marianne Vos meededen.

De periode tussen de Profronde van vorig 
jaar en de Profronde van nu, stond helemaal 
in het teken van de Olympische Spelen, de EK  
op de baan in Zwitserland en de WK in Parijs. 
Fysiek ging het niet echt top, ik kwakkelde wat  
met blessures en dat is niet echt handig als 
je volle bak moet op de baan. Ik werd er wat 
onzeker van. Kan ik het niet meer? Of ligt het  
echt alleen aan de blessures? Maar ik won 
zilver op de EK en WK en na wereldbeker-
wedstrijden in Hong Kong, Nieuw Zeeland  
en Engeland was ik eerste in het eindklasse-
ment van het omnium, mijn favoriete onder-
deel op de baan. De wegwedstrijden die ik 
dit seizoen reed, waren meer een training 
voor mijn baanwedstrijden, dan dat ik me 
bezig hield met winnen. Natuurlijk ging ik 
voor de winst als ik eenmaal bezig was,  
maar dit jaar draaide echt om de EK, de  
WK en de Olympische Spelen op de baan. 

Jaren geleden was ik gespannen voor een NK 
of zelfs de Profronde Almelo. Maar het went. 
Voor wegwedstrijden ben ik nooit zo zenuw- 
achtig. Die duren lang en je hebt tijd om er 
echt in te komen. Op de baan is dat anders, 
daar moet het gelijk vanaf de start kloppen en  

mag je géén fouten maken. Voor belangrijke 
wedstrijden ben ik dan ook nerveus. Dan maalt  
het in mijn hoofd: als ik maar niet ingesloten 
raak, als ik maar dit en wat als ik dat? Dan loop  
ik echt te stuiteren. Veel praten. Onrustig. Zit- 
ten, opstaan, zitten, naar het toilet. Om dat te 
voorkomen, plan ik nu zo’n belangrijke wedstrijd- 
dag van minuut tot minuut. Zo laat opstaan, 
ontbijten, naar de wielerbaan, besprekingen, 
warming up. Zelfs een kopje koffie met de 
coach neem ik op in zo’n schema. Mijn vriend 
lacht zich daar helemaal slap om, maar zelf 
vind ik het heel prettig. Het geeft rust. Tijdens 
de wedstrijd is die spanning weg, dan ben ik 
veel te druk met fietsen, kijken wat er om me 
heen gebeurt en wat ik moet doen. 

Wedstrijdspanning went misschien voor veel 
wedstrijden, maar niet voor de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro. Ik kreeg eind mei al 
een beetje kriebels. Voor de Spelen in Londen 
dacht ik die zenuwen wel te kunnen beteuge-
len. Ik hield mezelf voor: het is gewoon een 
wedstrijd, tegen dezelfde meiden als altijd. 
Dat ga ik echt niet spannend vinden. Ha! Het 
was zo anders en zo groot en er was zoveel 
aandacht. Natuurlijk werd ik bloednerveus. 

Ik ben ook blij dat ik dit keer weet wat me  
te wachten staat. En op de dag van de wed-
strijden maak ik gewoon mijn ‘van minuut  
tot minuut’ schema om me rust te geven. 
Mag iedereen om lachen. Ik het hardst als  
ik het podium haal.

Kirsten Wild

‘ Spanning voor de 
wedstrijd went, 

maar niet voor de 
Olympische Spelen 

in Rio de Janeiro. ‘

48



49PROFRONDE ALMELO

De ondernemende mens centraal

Alfa Accountants en Adviseurs is niet alleen maar het 
accountantskantoor met een warm hart voor de Ride 
for the Roses. We zijn ook het kantoor dat het onder-
nemers zoals u mogelijk maakt te doen waar u goed in 
bent: ondernemen. Specialisten met een uiteenlopende 
achtergrond staan bij Alfa voor u klaar om u te 

van salaris en personeel. En met de praktische 

beter doordachte adviezen. Want er is altijd een 

komen. Neem contact op met Hendrik Bouwmeester 

Er is een accountantskantoor 
dat altijd een 

kortere weg weet

Alfa 
ondersteunt

Volg ons:
AlfaAccountants

Rijssensestraat 6, 7642 CX Wierden, tel.: 0546-573332 
  

 

www.weghorst.info   
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How to advance ?

Lelyweg 1, Postbus 13 - 7600 AA Almelo
0546-534444  - info@panalytical.com 

Met de systemen van PANalytical voeren onze 
klanten zeer nauwkeurige  analyses uit  van alle 
denkbare materialen. In vrijwel elke industrie 
wordt gebruik gemaakt van onze software en 
systemen, gebaseerd op röntgen, nabij-infrarood 
en gepulste snelle thermische neutronenactivatie. 
De analyseresultaten geven informatie over de 
materialen en worden gebruikt in wetenschappelijk 
onderzoek en in industriële proces- en 
kwaliteitscontrole.

PANalytical telt wereldwijd meer dan 1100 
medewerkers. In de hoofdvestiging in Almelo 
werken ruim 400 hooggekwalificeerde mensen van 
allerlei nationaliteiten.

Meer weten over PANalytical? 
‘get insight’ op www.panalytical.com

PN10186.indd   1 19/06/15   13:34
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Dynamisch
jaar.....

jaarverslag 2010

40 jaar
jong

Schik
Van, voor en over mensen met een beperking en allen die hen een warm hart toedragen

Heb jij ook 
zo’n zin in 
de nieuwe

Schik?
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lekker smullen

Van, voor en over mensen met een beperking en allen die hen een warm hart toedragen

Leuk!Leuk!
Kom je mee?Kom je mee?

tekstbureau ter doest 

Gespecialiseerd in

Teksten voor websites        personeelsbladeren        tijdschriften        jubileumboeken        bedrijfsbrochures       

speciale uitgaven        eindredactie        het verzorgen van persberichten met bijpassend beeldmateriaal.

hannyterdoest@home.nl   06 - 1516 4576

Dit magazine werd voor de 

Profronde verzorgd door
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De Kok accountants en adviseurs 
wenst iedereen een 

sportief evenement toe!

www.dekok.nl

Nieuwe ronde,
meer resultaat.

Zorg & Inkomen

BAAS-METAAL.NL

 LASERSNIJWERK.EU
METAALBEDRIJF

 BAAS BV

SNEL EN EENVOUDIG EEN ONLINE OFFERTE AANVRAGEN DOET U VIA LASERSNIJWERK.EU

ONDER ANDERE DOOR DE STERKE AUTOMATISERING VAN ONZE WERKVOORBEREIKING KUNNEN 
WIJ ZEER CONCURRERENDE PRIJZEN EN KORTE LEVERTIJDEN BIEDEN. OFFERTES KUNNEN VIA 
DE KNOP “ORDER” WORDEN OVERGEZET NAAR ONS ERP-PAKKET. BENT U DAARNAAST OP ZOEK 
NAAR EEN ERVAREN PARTNER DIE NAAST LASERSNIJDEN OOK UW ENGINEERING, PLAAT- EN 
LICHT CONSTRUCTIEWERK KAN DOEN, DAN ZIJN WIJ DE BETROUWBARE PARTNER.
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DOOR EWALD OUDE STEENHOF

Het wielerseizoen is al weer een behoorlijk eind gevorderd. Op het moment dat dit artikel wordt geschreven, 
zitten we enkele dagen voor de start van de Tour de France. Wat opvalt, is dat we van verrassing naar verrassing 
‘fietsen’. Of eigenlijk dat vooral outsiders er met de prijzen vandoor gaan, enkele uitzonderingen daargelaten.

DE VOORJAARSKLASSIEKERS
De eerste voorjaarsklassieker, Milaan-San Remo,  
werd dit jaar gewonnen door de Franse sprinter 
Arnaud Demare. Voor Ben Swift, Jürgen Roelandts  
en Nacer Bouhanni. Überhaupt valt op dat de 
Franse sprinters dit jaar goed in vorm zijn. De 
Ronde van Vlaanderen werd een prooi voor een 
echte favoriet, Peter Sagan, voor Cancellara. Ook  
bij Parijs-Roubaix een oudgediende op de tweede  
plaats (Tom Boonen), maar hier wel een verras- 
sende winnaar, Matthew Hayman. Daarna begon-
nen de renners aan twee voorjaarsklassiekers 
in heuvelachtig gebied. En beide kregen een 
verrassende outsider als winnaar. Eerst werd 
er gekoerst in Limburg in de Amstel Gold Race. 
De Italiaan Gasparotto won. Naast hem stonden 
relatief onbekende renners op het podium. 
Dan Luik-Bastenaken-Luik met een geweldig 
koersende Wout Poels als winnaar. Nog maar  

WE ‘FIETSEN’ VAN VERRASSING  
NAAR VERRASSING 
Wielerseizoen 2016



53PROFRONDE ALMELO

drie Nederlanders waren hem voorgegaan  
als winnaar. Eindelijk weer een landgenoot  
op de hoogste trede.

DE ETAPPEKOERSEN 
Ook in de etappekoersen kwamen verrassende 
namen boven drijven. In de Giro d́ Italia leek het er 
lange tijd op dat Steven Kruijswijk de beste in koers 
was. Als hij niet tijdens een afdaling was gevallen, 
had hij de Giro ongetwijfeld gewonnen. Nu ging 
de ervaren, geslepen Italiaan Nibali met de winst 
strijken voor de verrassende Colombiaan Chaves. De 
Italiaan leek in de tweede Giro-week al uitgeschakeld 
te zijn voor de winst, maar kwam ijzersterk terug.

In de Dauphine Libéré stonden dit jaar wederom 
Froome en Contador aan de start. Froome was 
duidelijk te sterk voor Contador. De Ronde van 
Zwitserland werd verrassend gewonnen door de 

Colombiaan Lopez Moreno. Hier leek een andere 
Nederlander, Wilco Kelderman, serieus mee te doen 
voor een podiumplek, maar hij kwam toch tekort, 
toen het er om ging.

Froome lijkt in vorm voor de Tour. Onduidelijk is hoe 
het met Quintana is. Van hem is voorafgaand aan de 
Tour weinig vernomen, maar hij zal er ongetwijfeld 
staan. Verder laten de Fransen Pinot, Bardet en ook 
Giant-man Warren Barquil goede dingen zien. Wat 
de Nederlanders betreft lijkt de Tour te hoog gegre-
pen. Gesink rijdt ´m door een val niet en Mollema 
is ziek afgestapt in de Dauphiné. Kelderman lijkt te 
kort te komen en Kruijswijk rijdt niet in Frankrijk.  
Dumoulin is er wel, maar hij bereidt zich vooral voor 
op de Olympische Spelen en richt zich op de tijdritten. 
Wat etappezeges betreft zijn we vooral benieuwd  
hoe de kersverse Nederlandse kampioen Dylan  
Groenewegen het tegen de grote namen gaat doen  
en of  ‘we’ eindelijk weer eens mee doen in de sprints.

fotografie Sportfoto.nl
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1983
1984
1985
1986
1987
1988 
1989
1990
1991 
1992
1993
1994

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012 
2013
2014
2015

Gerard Veldscholten
Sean Kelly
Hennie Kuiper
Jos Lammertink
Marc Sergeant
Willem Arras 
Laurent Fignon
Peter Pieters
Gerard Veldscholten
Vjacheslav Ekimov
Gerrit de Vries
Erwin Nijboer

Max van Heeswijk
Erik Dekker
Tom Steels
Robbie McEwen
Maarten den Bakker
Servais Knaven
Ludo Dierckxsens
Johan Museeuw
Rik Reinerink
Paolo Bettini
Bram Tankink
Joost Posthuma

Thomas Dekker
Gert Steegmans
Marc Cavendish
Samuel Sanchez Gonzales
Rob Ruijgh
Maarten Tjallingii 
Danny van Poppel
Tom Veelers
Lars Boom

JOOST POSTHUMA ‘06

DANNY VAN POPPEL ‘13

PAOLO BETTINI ‘04 TOM VEELERS ‘14

THOMAS DEKKER ‘07MAX VAN HEESWIJK ‘95

fotografie Sportfoto.nl

LARS BOOM 2015

EREGALERIJ
van Profronde winnaars
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wij houden 
u uiT de wind...

Wij verrichten graag voor u het nodige kopwerk. Gerichte informatie waarmee u voor de juiste aankoop kiest. Het gaat ons er 
om dat u van iedere etappe geniet. Met het beste materiaal voorkomt u onnodige pech en houden wij u uit de wind als het om 
onderhoudskosten gaat. Zo maken wij het verschil... vaak meer dan een banddikte, want bij ons heeft u altijd een streepje voor. 
Graag tot ziens bij Broekhuis Oost BMW en MINI Almelo en Broekhuis Peugeot Almelo!

Broekhuis Peugeot Almelo
Twentepoort West 1 
7609 RD Almelo
(T) 0546 - 85 10 00

Broekhuis oost BMw en Mini
Twentepoort West 4
7609 RD Almelo
(T) 0546 - 54 50 00 broekhuis.nl

DE
TWENTSE 
ADVOCATEN

Hoofdkantoor
Wierdensestraat 122
7604 BM Almelo

Vestiging Tubbergen
Hardenbergerweg 6
7651 LL Tubbergen
  
(t) 0546 - 542 500
(f) 0546 - 542 508
(e) info@brussemasselink.nl
www.brussemasselink.nl

“Laat u n
iet in 

de wielen rijden”
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Elke (tussen) sprint telt!

Compleet in fiscale en financiële dienstverlening

www.ketelaar.nl

Brooksplein 1
7627 LZ  BORNERBROEK
T: 074-384 22 22
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Peter FrankeSebastiaan Masselink

met dank aan

Barry Seelen

Guido EggermontAndre TripReinier Broekhoven Charlotte Oude Steenhof

Kevin Kel Geraldine DijkRiny Holtkamp Ritse Gierveld

PROFRONDE BESTUUR 2016
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De Profronde Almelo krijgt met het jaar meer 
allure en dat is vooral toe te schrijven aan alle  
bedrijven, instellingen en organisaties die in- 
tussen bijdragen aan het grootste wielerevene-
ment in de wijde omtrek. Vorig jaar deed de 
Almelose horeca een extra duit in het zakje;  
niet alleen op de dag van de Profronde zelf 
zetten de etablissementen hun beste beentje 
voor, maar ze begonnen al zeven dagen eerder 
met een bijzonderheid op de menukaart:  
het Profronde menu.

Het smaakte wel naar meer, die geurende soep-
jes, de kruidige steaks, de zoete nagerechten. 
Daarom stellen de deelnemende restaurants in 
augustus opnieuw een Profronde menu samen, 
dat maar één week lang op de kaart zal prijken. 
Wat er precies geserveerd gaat worden, blijft 
een verrassing tot 20 augustus.

Wat er ook als extra’s op de kaart verschijnt: 
er is voor iedere liefhebber iets van zijn of haar 
gading. Er zijn mooie diners met meerdere 
gangen, er zijn smakelijke éénpansgerechten en 
alles wat daar tussen zit. De Profrondemenu’s 
zijn uitsluitend verkrijgbaar in de week voor de 
Profronde Almelo. Het criterium vindt plaats  
op vrijdag 26 augustus.

4.

4. kreta   klara zetkinstraat 2

1. hudsons   GROTESTRAAT 16

2. IBIZA   PRINSES CATHARINA AMALIAPLEIN 4

3. Hookhoes   Grotestraat 126

PROFRONDE MENU
Restaurants serveren verrassende menu’s
in de week voor het criterium

Hudsons, Ibiza, Willem IV en Wilhelmus, Hookhoes 

en Kreta, The Shamrock, het Theaterhotel  

en ’t Wetshuys. Zij zorgen van 20 tot en met  

26 augustus voor een culinair ‘voorprogramma’ 

voor de Profronde Almelo. Want in deze gezellige 

restaurants en op hun terrassen worden dan 

speciale Profrondemenu’s geserveerd tegen 

een speciale Profronde prijs.
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2.

6.

3.

8.

9.

7.

5.

1.

5. the Shamrock   grotestraat 135

6. theaterhotel almelo   Schouwburgplein 1

7. Wilhelmus  Grotestraat 107

8. Willem de 4de   Catharina Amaliaplein 1

9. ‘t Wetshuys  Grotestraat 80



60

Hét adviesbureau voor ruimtelijke ordening in 
Overijssel

BESTEMMINGSPLAN OF 
RUIMTELIJKE ONDERBOUWING NODIG? 

WWW.BJZ.NU

Twentepoort Oost 16a, 7609 RG Almelo
telefoon:	0546 - 45 44 66
Internet: 	www.bjz.nu
email: 	 info@bjz.nu

EMEF FASHION GROUP verzorgd mannequins,
dressmen, doorpasmodellen & hostesses voor
modeshows, winkelpresentaties, winkelcentra
shows en bruisbeurzen door heel Nederland en
in buitenlandse modesteden, zoals Parijs,
Barcelona, Madrid & Düsseldorf.
We hebben modellen in de leeftijd tussen de 18
en 60+ en van confectiemaat 34 t/m 46.

Daarnaast heeft Emef haar eigen podia, decors, 
geluid- en lichtinstallaties voor alle soorten
evenementen. Door onze persoonlijke benadering
naar de opdrachtgevers en onze eigen opgeleide
modellen zorgen wij voor een passende presentatie
en durven te staan voor een commercieel succes
voor uw onderneming.

Laat ons meedenken naar een passend plaatje en
we gaan samen voor langdurige samenwerking en
een commerciële groei van uw onderneming!

Bel of mail naar 0546 - 540 900 / info@emef.nl

Jacco Zijp
Bedrijfsleider
Emef Fashion Group

De bouwmanagers van Kienhuis

Afspraak is ook 
   echt afspraak

Als onafhankelijk bouwkundig 
ingenieursbureau behoort het 
gehele advies- en coördinatie-
traject omtrent een bouwproces 
tot ons takenpakket.

In het totale bouwproces wilt u 
één aanspreekpunt. Iemand die 
uw zorg uit handen neemt, 
meedenkt èn het voor u regelt: 
De bouwmanager!

Twentepoort Oost 29 - Postbus 622 - 7600 AP  Almelo 
Tel. 0546 455 100 - info@kienhuis-bm.nl - www.kienhuis-bm.nl



PROFRONDE ENTERTAINMENT

1.  Centrumplein met een DJ van 20.00 
tot 23.00 uur. Daarna van 23.00 tot 
02.00 uur de band ENorm. 

2.  Scheer & Foppen VIP ruimte

3.   Muziek met top DJ op het  
Amaliaplein

4.    Koornmarkt Disney Frozen plein 
vanaf 15.00 uur

5. Marktplein Nielz

6. Belgie met The Bottleneckrockers

2.

3.

4.

5.

1.

6.



START

ROUTE RECLAMEKARAVAAN

Sluitersveld 
Rumerslanden

 Schelfhorst

Aalderinkshoek

Nieuwstraatkwartier

De Riet
Nieuwland

Ossenkoppelerhoek

Ossenkoppelerhoek
Nijrees

Windmolenbroek

Haghoek

62

Kijk voor de  
uitgebreide  

route op  
profronde.nl

15:00 
uur

15:20 
uur

15:30 
uur

15:50 
uur

14:40 
uur

14:25 
uur

14:15 
uur

14:05 
uur
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COLUMN
Ewald Oude Steenhof

Jaar na jaar konden wij Nederlanders geen echte successen vieren in eendaagse 
en in etappewedstrijden. We waren vaak de losers van het peloton. Van 2005 tot 
2014 kon er in de Tour door ons niet een keer gejuicht worden. We waren al blij als 
Marcel Kittel naar de overwinning sprintte. Hij reed immers voor een – toen nog – 
Nederlandse ploeg.

Maar vanaf 2014 boekten wij op eendaags 
gebied weer succes met Niki Terpstra in Parijs- 
Roubaix en een etappezege van Lars Boom in 
de Tour de France. Dit jaar won Wout Poels op 
spectaculaire wijze Luik-Bastenaken-Luik. In 
de grote rondes Giro d’Italia en Vuelta wonnen 
 ‘we’ weer verschillende etappezeges. Dus er 
was weer hoop, maar in de Tour moesten we 
het dus nog doen met die ene overwinning 
van Boom.

Zicht op de eindoverwinning van een grote 
ronde leken wij, Nederlanders echter niet te 
hebben. Dat leek te hoog gegrepen. Gesink en 
Mollema kwamen toch iets tekort. En toen was 
daar in 2015 in één keer de verrassende Tom 
Dumoulin in de Vuelta en eerder dit jaar Steven 
Kruiswijk in de Giro. Het had kunnen lukken, 
maar het werd uiteindelijk toch net niet!

Net niet. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar 
ik vind dat wij wel heel vaak te maken hebben  
met net niet. Bij het voetballen waren we wel  
gewend. Tweede worden op een WK. De enige  
keer in het laatste decennia dat we in het song- 
festival om de prijzen meededen, was het ook  
net niet. Bij de grote rondes lijkt dit ook ons 
lot te zijn. Ga maar eens na. 

Bauke Mollema rijdt twee weken lang top in  
de Tour de France van 2013 en rijdt op podium- 
koers, maar hij wordt de laatste week ziek en  
zakt naar de zesde plaats. Tom Dumoulin rijdt 
bijna drie weken lang top in de Vuelta van 2015, 

maar zakt op de laatste serieuze dag door  
het ijs en wordt door een combine van diverse 
Spaanse ploegen uit de leiderstrui en zelfs van 
het podium gereden. Het verhaal van Steven 
Kruiswijk in de laatste Giro, ligt ons nog heel 
vers in het geheugen. Hij was de beste bergop. 
Hij stond er nog beter voor dan Dumoulin tij-
dens de Vuelta het jaar ervoor. Iedereen ging 
er al vanuit dat hij de Giro in het roze zou ein-
digen. Maar even niet goed opgelet en pech, 
maakten dat hij in een sneeuwwand terecht 
komt. Hij verliest de leiderstrui, maar lijkt in 
ieder geval nog derde te worden. Maar ook 
dat lukt – ook hier weer – tijdens de laatste 
serieuze rit net niet en ook hij komt net naast 
het podium terecht. 

Als we dan ook nog Robert Gesink de Tour 
zien missen door een val op zijn hoofd, Bauke 
Mollema ziek zien afstappen in de Dauphiné 
Liberé en Wilco Kelderman tijdens de laatste 
dagen van de Ronde van Zwitserland uit de 
leiderstrui gereden zien worden, dan is het 
logisch dat je ook dit jaar een gevoel krijgt 
van net niet en het zal wel weer niet lukken.
Is het ons lot of is het toeval? Gaat het in 
de Tour de France van dit jaar (dit artikel is 
geschreven vóór de Tourstart) of in de Vuelta 
van Spanje eens een keer meezitten en dat 
tot het eind? Zeggen we dan: ´Het zat ons nu 
eindelijk eens mee´. Laten we het hopen dat 
het nu een keer ´net wel´ wordt.

Ewald Oude Steenhof

‘ Het had kunnen 
lukken, maar het 
werd uiteindelijk 

toch net niet! ‘

PROFRONDE ALMELO 63
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3.

2. 6.

4.

1.

1.  Start- en finish locatie Centrumplein

2.   VIP ruimte in voormalig  
Scheer & Foppen pand

3.   Muziek met een DJ vanaf 22.00 uur  
op het Amaliaplein

4.   Oprit voor reclamekaravaan

5.   Hoek Hagengracht:  
prima zicht op de renners

6.   Centrumplein met een DJ  van 20.00 
tot 23.00 uur. Daarna van 23.00 tot 
02.00 uur de band Enorm. 

PARCOURS 
VOOR PRACHTIG 
SCHOUWSPEL

5.

Reclamekaravaan: 
In de middag rijdt de reclamekaravaan  
door verschillende wijken in de stad. Wilt  
u zien zien waar de reclamekaravaan langs  
komt? Kijk dan op: profrondealmelo.nl 
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Ook in de hoogste versnelling?
Bel voor een vrijblijvend gesprek 0546 - 45 85 45

Wierdensestraat 43, Almelo, Tel. 0546-45 85 45 
Tevens vestigingen in Deventer, Doetinchem, 

Enschede, Hengelo, Zutphen en Zwolle.

www.tenhag.nl 

Wij gaan altijd een 
tandje hoger voor
een sneller en 
beter resultaat...

Barry Seelen
bedrijfsmakelaar

b.seelen@tenhag.nl

Grotestraat 118
Almelo

Galerij 18 
Almelo

Westeinde 136 
Vriezenveen

Planthofsweg 53
Almelo

Virulyweg 21
Almelo

Bornsestraat 47-49
Almelo

Grotestraat 11 
Almelo

VERHUURD VERHUURD VERHUURD VERHUURD

VERHUURD VERKOCHT VERKOCHT

Kijk op 
www.tenhag.nl 

voor het volledige 
actuele aanbod

TE KOOP & TE HUUR
GEVRAAGD:
COURANT ZAKELIJK
VASTGOED!
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