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BEWEGEN Leontien Zijlaard-van Moorsel maakt kinderen enthousiast voor Eneco KidsRide

Leontien Zijlaard-van Moorsel krijgt een heldenontvangst.
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Een kampioene voor de klas
Oud-wielrenster Leontien
Zijlaard-van Moorsel vertelde Sittardse schoolkinderen
gisteren over het leven als
topsporter. Ze nodigde hen
uit voor de Eneco KidsRide.
door Erwin Schmidt

„B

ent u met een limousine
naar Sittard gekomen?”
en „Woont u in een villa?”. Maar ook: „Verdiende u veel geld toen u de Tour de
France won? Een miljoen?” Aan

hun vragen te merken, dachten de
kinderen van groep 7 en 8 van de
Sittardse basisschool De Hoefer dat
sportief succes automatisch tot rijkdom leidt. Meervoudig Olympisch
en wereldkampioene wielrennen
Leontien Zijlaard-van Moorsel
hielp hen gisteren uit die droom.
„Toen ik voor het eerst de Tour de
France won, kreeg mijn ploeg met
zeven rensters in totaal 7000 gulden. Dus 1000 gulden per persoon
voor veertien dagen fietsen.”
De kampioene, die veel kinderen
ook kennen van haar gastpresentaties in tv-programma RTL Boulevard, bezocht in totaal drie Sittardse scholen om te vertellen over
Eneco KidsRide die 17 augustus in

Sittard plaatsvindt. Kinderen kunnen zich via de website van de Eneco Tour hiervoor inschrijven. Samen met Leontien mogen ze dan
de laatste kilometers over het wielerparcours racen richting de finish.
„Weet je hoe moeilijk dat is, fietsen
in een peloton?”, vroeg ze.
De KidsRide is al vijf jaar onderdeel van de festiviteiten rond de
Eneco Tour. Maar voor het eerst
komt een echte wielerkampioene
erover vertellen op scholen. „Dat
was mijn idee, ik heb dat zelf voorgesteld aan Eneco”, zei Zijlaard-van
Moorsel. „Als je kinderen leert hoe
leuk het is te bewegen, geven zij
dat ook door aan hun kinderen.”
„Dit maak je maar één keer mee,

een viervoudig Olympisch kampioene ontmoeten”, reageerde de
11-jarige Ellemijn Hofstra op de
‘sportles’. „Ik had niet verwacht dat
ze anorexia heeft gehad.”
„Terugkomen na die ziekte en in
Valkenburg wereldkampioen worden, is mijn mooiste overwinning”,
legde Leontien uit, waarna die
WK-medaille door alle kinderhanden ging. In verband met de veiligheid mogen maximaal tweehonderd kinderen meedoen aan de
KidsRide. Bang voor overinschrijving is Zijlaard-van Moorsel niet.
„Nee, dan rijd ik gewoon nog een
keer. Doen we het in twee rondes”,
zei ze na het verlaten van De Hoefer. „Laat dat Eneco maar weten.”

