(Dit is een publicatie van de gemeente Moerdijk)

‘Een mooier centrum, een mooiere wielerronde’
Aankomend weekend zoeven weer honderden wielrenners door
de straten van Zevenbergen tijdens de 60e editie van de Ronde
van Zevenbergen. Bewoner, wielerliefhebber en voorzitter van
het Wielercomité Henk Hendrikx kijkt uit naar dit jubileum en de
toekomst!
Elk jaar begin augustus
De wielerronde van Zevenbergen is vaste prik in de agenda van
Moerdijk. Sinds 2005 vormt het ook het jaarlijks toneel voor het
omnium voor professionals (een combinatieklassement bestaande
uit drie verschillende onderdelen). Het jaar daarop werd Hendrikx
verkozen als voorzitter. ‘Het wordt mijn 10e ronde’, vertelt Hendrikx.
‘Ik ben destijds gevraagd door de toenmalige bestuursleden. Het
omnium voor professionals was in eerste instantie bedoeld als een
eenmalige gebeurtenis. Maar door het enorme succes zagen een
aantal andere leden en ook ik perspectief om van de Profronde
een Zevenbergse traditie te maken. Gelukkig is het net zo’n succes
geworden als we hadden gehoopt.’
De kers op de taart
Inmiddels doen zowel nationale als internationale deelnemers
mee en is de Profronde een tweedaags evenement geworden. ‘Dit
jaar wordt voor de tweede keer ook een volledig dagprogramma
georganiseerd op zaterdag. Jong, oud, passief, actief,
recreant en professional, de Wielerronde is voor iedereen.’
Het zaterdagprogramma bestaat onder andere uit toertochten
voor recreanten, een Dikke Banden Race voor de jeugd en een
Prominentenrace in de avond. ‘Het echte jubileum onderdeel is
de dernykoers voor oud-beroepsrenners. Tijdens zo’n koers rijden
de renners achter een lichte motor aan waardoor de snelheden
ook hoger liggen.’ Rondom de wedstrijden is er natuurlijk ook
plaats voor entertainment. ‘We hebben een goede samenwerking
met horeca-ondernemers. Maar de nadruk ligt dit weekend wel
echt op de wielersport, met als kers op de taart de wedstrijd voor
professionals op zondag.’
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omgeving. ‘De beginfase van de Wielerronde verliep niet altijd even
gemakkelijk.’ Om verschillende redenen is de Wielerronde in de
beginjaren vier keer niet doorgegaan. ‘Nog steeds is het ieder jaar
weer hard werken om alles rond te krijgen. We zijn dan ook enorm
blij met de inzet van de ruim 75 vrijwilligers en ca. 150 sponsors. Het
feit dat zoveel mensen bereid zijn een steentje bij te dragen zegt
wel iets over het draagvlak binnen de gemeenschap.’
Vernieuwd centrum biedt nieuwe kansen
‘We hebben nu 11 jaar lang hetzelfde parcours gereden, maar
met de komst van het nieuwe centrum zullen we onze ronde in de
nabije toekomst moeten wijzigen. We hebben er alle vertrouwen
in dat dit goed komt. De gemeente heeft ook al toegezegd met ons
in gesprek te gaan en volgens mij zijn dat ook wielerliefhebbers!’
Hendrikx is enthousiast over de plannen en daarmee ook over de
toekomst van de Profronde. ‘Het wordt wel weer een uitdaging om
straks in de nieuwe situatie een fijn parcours te vinden, maar we
zien het wel zitten. Het centrum krijgt sowieso een positieve facelift,
en een leuker centrum betekent in principe ook dat we een leuker
parcours kunnen uitstippelen.’
Op www.profrondezevenbergen.nl vindt u meer informatie over het
programma, de diverse activiteiten en het parcours.

Sinds 1952
De eerste wielerronde vond plaats in 1952. Het evenement trekt nu
jaarlijks zo’n 6000 à 8000 bezoekers uit de gemeente Moerdijk en

www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl

