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TC Heerde steunt project meer vrouwen op de fiets 
 
HEERDE- Marianne Vos, Loes Gunnewijk, Marijn de Vries en Roxane Knetemann werken samen met Le Tour 
Utrecht om het vrouwenwielrennen te stimuleren met het We Own Yellow-programma. Zij willen meer 
vrouwen op de fiets. De TC Heerde steunt dit streven van harte. Niet alleen van harte maar sluit ook 
daadwerkelijk bij de doelstelling aan: vrouwen krijgen 50% korting op het inschrijfgeld van de 
RaboVeldToerTocht van 10 januari 2015. 
 
‘We Own Yellow, Take The Stage’ is een programma dat vrouwen aanspoort om op de fiets te stappen en 
zichzelf en hun fietskwaliteiten verder te ontwikkelen. Het We Own Yellow-programma bestaat uit 
trainingsritten, beginners- en gevorderdencursussen, sociale avonden- en evenementen, 
trainingsprogramma’s en -tips die allemaal toewerken naar het grootste evenement van het programma. Dit 
zal een week na de start van de Tour de France in Utrecht plaatsvinden met het doel vrouwen van over de 
hele wereld te laten samenkomen om de stad over te nemen en Utrecht voor een dag geel te kleuren. “Om te 
vieren dat het vrouwenwielrennen leeft en elke dag groeit.” zeggen de drie prof wielrensters. De term ‘We 
Own Yellow, Take The Stage’ refereert aan het winnen van een wielerrace. De term moet vrouwen aansporen 
hun sterke punten en talenten te laten zien, niet alleen op sportief gebied maar ook in het dagelijks leven. 
 
Loes Gunnewijk (één van de initiatiefneemsters van ‘We Own Yelow’, prof wielrenster en Nederlands 
wegkampioen 2010) is momenteel op trainingsstage met haar ploeg in Australië. Zij reageert vanuit ‘down 
under’ op het initiatief van de TC Heerde: ‘superinitiatief!!!’. 
Marijn de Vries denkt dat vrouwen een drempel over moeten. “Ik heb in Girona elk jaar enkele groepen 
rensters die ik op de fiets wegwijs maak en dan valt me op dat veel vrouwen graag meer willen weten over 
fietsen, maar niet altijd weten hoe te beginnen. Vrouwen hebben soms een duwtje in de rug nodig en daar 
bieden we nu kansen toe. Het zou mooi zijn als er 5000 extra vrouwen op de racefiets plaats nemen dankzij dit 
project.” 
 
De TC Heerde steunt het streven van ‘We Own Yellow, Take The Stage’ van harte en roept vrouwen op deel te 
nemen aan de RaboVeldToerTocht van 10 januari 2015. Als solidair gebaar, als steuntje in de rug, krijgen de 
dames 50% korting op de deelnameprijs. En……uiteraard zijn ook de mannen welkom!  Ongeveer 12% van de 
deelnemers aan de door de TC Heerde georganiseerde toertochten is vrouw en maar 3% is lid van de 
vereniging. Dat is veel te weinig. ATB en racefietsen zijn namelijk allang geen mannensporten meer. Vrouwen 
nemen overal hun plek in de maatschappij in. Het wordt nu ook tijd dat vrouwen hun plek binnen de 
wielerverenigingen ‘innemen’, zowel sportief als bestuurlijk, aldus de TC Heerde.  
 
De organisatie heeft diverse aansprekende en uitdagende routes uitgezet, die voeren door het bosrijke gebied 
van de gemeente Heerde met uitzicht op de schitterende heidevelden die de Noord-Veluwe rijk is. Er zijn drie 
routes: de 30-kilometerroute is ideaal om kennis te maken met het ATB‘en. De 45-kilometerroute is geschikt 
voor de meer geoefende ATB-er. En ten slotte de 60-kilometerroute die speciaal bestemd is voor de 
geoefende ATB-er. Een ware marathon en een uitdaging voor de liefhebbers en conditioneel sterke 
deelnemers. Deze route is niet geschikt voor beginners! De start op zaterdag 10 januari is bij de kantine van de 
voetbal vereniging Heerde aan de Veldweg 1 in Heerde. De starttijden zijn voor de 30- en de 45-
kilometerroute van 09.00 – 10.30 uur en voor de 60-kilometerroute van 09.00 uur tot 10.00 uur. De 
deelnemers kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de voetbal vereniging Heerde, zoals douche- en 
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kleedgelegenheden. Tevens bestaat de mogelijkheid om na afloop de fiets af te spuiten. Onderweg is er een 
grote verzorgingspost en voor de 60-kilometerroute is er een extra post. De medewerkers van sponsor Dickhof 
Rijwielen uit Oosterwolde zullen op de route in geval van panne technische ondersteuning verlenen. EHBO is 
uiteraard aanwezig. Tevens biedt de sponsor Rabobank Noord Veluwe haar leden 50% korting op de 
inschrijving tegen inlevering van de aanbieding uit het ledenblad ‘Dichterbij’. De organisatie hoopt op goede 
weersomstandigheden. Kijk voor meer informatie op de website van de TC Heerde: www.tcheerde.nl of bel 
06-17246950. 
 
 

 
Noot voor de reactie:  
 
Onderstaande foto is als bestand aan de mail toegevoegd.  
Aan de dames, die op de foto afgebeeld zijn, is toestemming gevraagd om de foto met hun afbeelding te 
mogen (laten) publiceren op website, in de moderne media en in persberichten. Deze toestemming is 
verkregen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Peter Mast 

E-mail adres: peterelsmast@gmail.com 
Website: http://tcheerde.nl 
Mobiel: 06- 17 246 950 
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