
 

1/2 

Aankondiging WK Para-cycling 

 

Negen Vlaamse renners ambiëren medailles op WK Para-cycling 

Van 11 tot en met 15 september worden in Emmen (Nederland) de  UCI World 
Championships Para-cycling Road georganiseerd. Renners met een fysieke of visuele 
beperking kunnen deelnemen aan dit officiële wereldkampioenschap. Kris Bosmans (C3) 
verdedigt zijn wereldtitel in de wegrit op zaterdag, maar op elke dag zijn er medaillekansen 
voor de Vlaamse G-wielrenners. 

Het wereldkampioenschap op de weg in Emmen bestaat uit drie soorten wedstrijden. Op 
woensdag zijn er eerst de teamaflossingen in het handbiken, gevolgd door de individuele 
tijdritten op donderdag en vrijdag. De twee weekenddagen zijn volgeboekt met de we gritten. 

Deze negen renners, allen aangesloten bij Parantee-Psylos of Cycling Vlaanderen, nemen 
deel aan het WK: 

• Jonas Van de Steene - H4 (handbike) 

• Tim Celen - T2 (driewieler) 
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• Koen Heuvinck - C1 (tweewieler) 

• Ewoud Vromant - C2 (tweewieler) 

• Kris Bosmans - C3 (tweewieler) 

• Diederick Schelfhout - C3 (tweewieler) 

• Patrick Muylaert - C4 (tweewieler) 

• Niels Verschaeren - C5 (tweewieler) 

• Griet Hoet - B (tandem), samen met piloot Anneleen Monsieur 

Programma 

• Woensdag 11 september - teamaflossing handbiken 
19u00: Jonas Van de Steene (H4) met Jean-François Deberg (H3) en Christophe 
Hindricq (H2) 
 

• Donderdag 12 september - individuele tijdritten 
10u00: Ewoud Vromant (C2) 
11u15: Koen Heuvinck (C1) 
14u00: Niels Verschaeren (C5) 
15u30: Patrick Muylaert (C4) 
15u30: Diederick Schelfhout (C3) 
16u45: Griet Hoet (B) en Anneleen Monsieur (piloot) 
 

• Vrijdag 13 september - individuele tijdritten 
14u00: Jonas Van de Steene (H4) 
 

• Zaterdag 14 september - wegritten 
13u02: Griet Hoet (B) en Anneleen Monsieur (piloot) 
16u00: Niels Verschaeren (C5), Patrick Muylaert (C4), Kris Bosmans (C3), Diederick 
Schelfhout (C3), Ewoud Vromant (C2), Koen Heuvinck (C1) 
 

• Zondag 15 september - wegritten 
13u30: Tim Celen (T2) 
15u00: Jonas Van de Steene (H4) 

In 2020 trekken de renners naar Oostende voor het WK!  

Het WK Para-cycling nadert ons land. Van Zuid-Afrika in 2017, ging het naar Maniago in Italië 
(2018) en dit jaar komen onze renners in actie bij onze Noorderburen. Maar volgend jaar is 
het in eigen land feest. Het WK para-cycling wordt dan van 4 tot en met 7 juni naar Oostende. 
Organisator Isomundo heeft intussen vier jaar ervaring met de organisatie van een 
wereldbeker. 

Volg de renners op www.parantee-psylos.be  

 

Website organisatie: https://www.cyclingdrenthe.nl/RWC/home.aspx  
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