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Nieuwsbrief  najaar 2021 
 
In deze nieuwsbrief doen wij u verslag van de ontwikkelingen binnen MtD.  
 

MtD Ladies Cycling Circuit/wielerploeg 
 
Door MtD is in 2021 in totaal  een tiental/trainingenwedstrijden voor elite-
dames/junioren georganiseerd op diverse clubparkoersen. In de vorige nieuwsbrief 
deden wij  al verslag van de eerste wedstrijden. 
 
Op 13-14 -15 augustus werd het circuit afgesloten met onze driedaagse. Op de 
clubparkoersen in Gouda, Dordrecht en Leiden werd er hard gereden om de dagzeges en 
verschillende klassementen.  Daar bleken drie ploegen duidelijk het sterkst. WV 
Schijndel wist uiteindelijk de drie klassementen (algemeen, sprint en ploeg) te winnen, 
waarbij de MtD-ploeg in het sprint en het ploegenklassement beslag wist te leggen op de 
tweede plaats voor team Loving potatoes. 
 

  
 
Het podium van het ploegenklassement in de driedaagse 
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Het goede rijden van de MtD-wielerploeg was ook binnen de gelederen van de KNWU 
opgevallen. Begin juli werden we verrast met een uitnodiging om deel te nemen aan de 
KNWU-topcompetitie voor elite-dames. Door allerlei omstandigheden kon alleen de 
Omloop van de Kempen doorgang vinden, maar ook tussen de profs konden onze 
rensters zich handhaven met een 6e plaats in het ploegenklassement van die klassieker. 
 
Vervolgens werden we uitgenodigd voor 2 wedstrijden in het buitenland, de GP 
Isbergues ( Frankrijk)  en de GP Chimay (Belgie). Beide wedstrijden hebben de UCI 1.1-
status. De MtD-ploeg kon zich in dit geweld ( de no 2 in de GP Isbergues werd een week 
later op het WK in Leuven wereldkampioen) redelijk staande houden. Het was vooral 
onze Deborah Veerman die in beide wedstrijden de aandacht naar zich toetrok door in 
de top 30 te eindigen. 
 

 
 
Wedstrijdaffiche van de GP Isbergues met op de tweede rij van onderen links MtD 
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Op  basis van onze resultaten kregen we tenslotte van de KNWU de uitnodiging om met 
de ploeg deel te nemen aan het NK op de weg voor elite-dames (geen UCI-rensters). Het 
NK werd op 30 oktober gehouden op de VAM-berg in Drenthe en werd een schitterend 
sluitstuk van ons wielerseizoen. Een kleine 80 rensters, waaronder 4 MtD-rensters 
gingen onder zware omstandigheden van start en na driekwart van de koers waren er 
daarvan nog 35 in koers, waaronder de complete MtD-ploeg.  Zij maakten fanatiek jacht 
op de vroege vlucht waarbij uiteindelijk Loes Adegeest ( voormalig prof en ook in 2022 
weer prof) net uit de greep van de groep wist te blijven. Deborah Veerman werd knap 6e 
en Judith Krabbenborg 18e. Marjet Groen wist nog net in de top 30 te eindigen. Alleen 
Melissa Hoffman moest de rol lossen en afstappen. Alles bij elkaar was het een zeer 
succesvol wielerseizoen. 
 
Het rijden van de ploeg heeft erin geresulteerd, dat we van verschillende kanten door 
rensters worden benaderd of er een mogelijkheid is om bij ons in de ploeg te komen 
rijden. Gerhard Joling, die aan de basis stond van al deze successen, beoordeelt deze 
verzoeken om te bezien in hoeverre deze rensters voor ons een meerwaarde hebben. 
 
Voor 2022 zijn we voornemens om wederom een aantal wedstrijden onder de naam 
MtD Ladies Cycling circuit te organiseren. Naast het rijden op afgesloten clubparkoersen 
zal er waarschijnlijk ook een wedstrijd in het centrum van Krimpen aan de IJssel aan 
deze reeks worden toegevoegd. We zijn daarover in vergevorderde gesprekken met de 
gemeente. Voor de wedstrijden gaan we op zoek naar een naam gevende sponsor, zodat 
we de kosten voor de deelnemende ploegen  op een aanvaardbaar niveau kunnen 
houden. De sponsorpitch die we hiervoor gebruiken kunt u via deze link bekijken : 
 
https://drive.google.com/file/d/11gKRfAnAizpQr4UhT7OzwfjJJwl3kCEs/view?usp=sharing 
 

 
MtD dames marathon-schaatsploeg 
 
Eind oktober is het marathon schaatsseizoen weer van start gegaan. MtD doet daar mee 
met een ploeg van 5 rijdsters, Loesanne van der Geest, Janneke Elzinga, Roza Blokker 
Denise van der Hulst en Anneleen Zijl.  Tot op heden worden de wedstrdijden 
gedomineerd door olympisch kampioen Irene Schouten en haar team. Allen in 
wedstrijden waarin zij verstek moet laten gaan ontstaan er ook kansen voor anderen. In 
dat veld doet de MtD-schaatsploeg voluit mee. 
 

 

http://google.com/file/
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MtD op sociale media 
 
U kunt onze verrichtingen volgen via de diverse sociale media, zoals facebook ( 
https://www.facebook.com/Making-the-Difference-106874447500538  )  en instagram 
(@mtd_racing).   
 
Ook staat de nodige informatie op onze website : www.makingthedifference.cc 
 
Daarnaast worden de verslagen van onze wedstrijden regelmatig gepubliceerd op 
www.cyclingonline.nl . 
 

Voor  vragen en opmerkingen kunt u altijd met ons ( Peter de Vries) contact opnemen via  
tel.nr. 06-22513120 

https://www.facebook.com/Making-the-Difference-106874447500538
http://www.makingthedifference.cc/
http://www.cyclingonline.nl/

