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

 
MtD dames marathon-schaatsploeg ( PGM Bakker = hoofdsponsor) 
 
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 ( B-rijdster).   
 

 
Foto: Hidde Muije 
 

Omdat de ploeg niet beschikt over een specifieke sprintster, is een aanvallende stijl het 
devies. Bij ontsnappingen zijn rijdsters van PGM Bakker altijd wel aanwezig, maar als 
ploeg Zaanlander aanwezig is eindigen de wedstrijden tot meestal in een massasprint. 
 
Dat aanvallen loont bewees Loesanne van der Geest in de wedstrijd om de Sjoerd 
Huisman Bokaal. In een levendige wedstrijd wist zij uiteindelijk met haar zus Lisa ( 
rijdend voor Team Turner) afstand te nemen van het peloton, Vervolgens lukte het beide 
rijdsters om met steun van hun ploeggenoten het hele peloton op een ronde te zetten 
waarna de strijd om de winst een “zustermoord” werd waarin Loesanne het onderspit 
dolf tegen haar zus. Het was wel de eerste podiumplaats voor het team. In het algemeen 
klassement van de Marathon Cup staat Loesanne nu op een mooie 5e plaats . Haar zus 
gaat aan de leiding 
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Loesanne op het podium van de Sjoerd Huisman Bokaal 
 
Ook bij het NK op kunstijs (1 januari 2022) wist de ploeg een hoofdrol voor zich op te 
eisen.  
 
Door de deelname van Team Zaanlander met olympia-ganger Irene Schouten in de 
gelederen, waren alle ogen ook op haar gericht.  Dat bleek niet ten onrechte, want iedere 
uitlooppoging werd door haar of haar team gecontroleerd. Uiteindelijk ontstond een 
kopgroep van 7 dames met daarbij uiteraard Irene Schouten en een ploeggenote. De 
kopgroep zette het peloton op een ronde. 
Roza Blokker van ons team maakte vervolgens dankbaar gebruik van het sprintende 
peloton om te ontsnappen uit de kopgroep. Alhoewel ze een mooie voorsprong bij elkaar 
reed, bleek wel dat Irene Schouten met overmacht de beste was. Met nog enkele ronden 
te gaan, verhoogde ze het tempo, achterhaalde roza en ging erop-en- erover. Ze won de 
wedstrijd met een straatlengte voorsprong,  Roza die alles gegeven had in de 
ontsnapping werd uiteindelijk 7e. 
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MtD en Kirsten Wild gaan samenwerking aan. 
 

Voor haar wielerploeg heeft MtD, door tussenkomst van Ton Welling, nu Kirsten Wild 
kunnen aantrekken. Zij zal binnen MtD actief zijn als wegtrainster en de ploeg 
begeleiden in de MtD-wedstrijden. Zij heeft daarbij vooral de taak om de rensters op het 
gebied van koersinzicht en tactiek naar een hoger plan te tillen. Kirsten werd acht maal 
Europees- en negen maal wereldkampioene op de baan. Ze won ook twee maal goud op 
de Europese Spelen en brons op het Olympische omnium. Op de weg werd ze een keer 
vice-wereldkampioene en won ze verschillende wedstrijden, waaronder een etappe in 
de Giro Donne en de Ronde van Quatar. 
 
Het is de gezamenlijke ambitie van MtD en Kirsten om de rensters van de ploeg optimaal 
met  elkaar te laten samenwerken en koersen. Dat moet er toe leiden dat de MtD-
wielerploeg zich een plaats  verwerft tussen de beste dames-amateurploegen van 
Nederland.  
 

 
Kirsten Wild wint de europese titel 

 
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/

