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ENECO TOUR Centrummanagement organiseert sprintduel op racefiets voor bekende Sittardenaren

Prominenten met zadelpijn
Het Centrummanagement
van Sittard organiseerde
gisteren, tijdens de Eneco
Tour, op de Markt in Sittard
een wielerwedstrijd voor
prominenten uit de stad.
door Job Tiems

T

wee rollerbanken staan deze vrijdagochtend op de
Sittardse Markt. Niet om
scooters en brommers te
controleren, maar voor een sprintduel van 400 meter op de racefiets
tussen Sittardse prominenten. Bekende ondernemers, horecabazen,
ambtenaren en een wethouder strijden deze ochtend om de eer om
vooral niet de traagste tijd te noteren. Want niet de winnaar, maar
de langzaamste gaat aan de haal
met een prijs: de wisseltrofee ‘De
rode lantaarn. Sittard, genieten achterop.’
Wethouder Ruud Guyt (PvdA,
Duurzaamheid en Sport), gehuld
in een wieleroutfit van de gemeente Sittard-Geleen, bijt het spits af.
Hij neemt het in het eerste duel op
tegen ondernemer Joep Wijnands,
iemand die naar eigen zeggen jarenlang niet gefietst heeft. „Na 46
sportloze jaren heb ik afgelopen
jaar de deelgenomen aan Alpe
D’HuZes”, zegt hij. „Dat is verrassend goed gegaan. Daarna had ik
de smaak te pakken en ben ik blijven fietsen.” Wijnands was een
van de fietsers die zich afgelopen
jaar met het Sittardse fietsteam ‘Gedeelde Smart is Halve Smart’ heeft
ingezet voor het goede doel. Guyt,
die zelf een fervent sporter is, is op
de hoogte van Wijnands’ staat van
dienst en geeft op voorhand aan
zijn opponent zeker niet te onderschatten. Een nek-aan-nekrace
volgt. Toch moet Guyt nipt het on-

Wethouder Ruud Guyt (links) van Sittard-Geleen op de Markt in een sprintduel met ondernemer Joep Wijnands.
derspit delven. In 22,31 seconden is
de wijzer van de klok, die de afstand aangeeft, van Wijnands rond.
Gemeentelijk programmamaker
Thei Kitzen en muzikant Ron van
der Burgt, beter bekend als Skinnie, zijn de volgende deelnemers.
„Ik heb al jaren niet meer gefietst”,
zegt Kitzen. „Daarbij ben ik er ook
niet echt op gekleed”, lacht hij. In
tegenstelling tot zijn voorgangers
draagt Kitzen geen wieleroutfit,
maar een pak. Met 29 seconden no-

teert hij uiteindelijk de langzaamste tijd van het hele deelnemersveld. Ondanks zijn zadelpijn, geeft
hij aan vereerd te zijn met de wisseltrofee. „Soms is het prettiger om
wat achterop te blijven, zodat je
het overzicht behoudt op wat er
voor je allemaal gebeurt”, zegt hij.
De sprintduels op de Markt trekken veel bekijks. Enkele jonge wielrenners van het Amerikaanse wielrenteam, dat Sittard als uitvalsbasis

heeft, besluiten ook een onderling
duel aan te gaan. De snelste tijd
van Wijnands wordt vrij eenvoudig verbroken door de talenten van
Team USA.
Hélène Lambie, Harry Heldens en
Rino Vincken van werkgroep Eneco Tour van het Sittardse centrummanagement kijken tevreden toe.
Ze zijn benieuwd wie na Kitzen
volgend jaar aan de haal gaat met
poedelprijs ‘Rode Lantaarn’. Ze hopen dan ook dat dan nog meer pro-
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minenten bereid zijn om de strijd
met elkaar aan te gaan. Al met al
stáát de eerste editie van de prominentenwedstrijd, zo concludeert de
werkgroep.
„Na de middag mogen ook passanten en het winkelend publiek de
strijd met elkaar aangaan”, zegt
Hélène Lambie. „Dan gaat het wél
weer om de snelste tijd. De winnaars kunnen verschillende prijzen
winnen. Bijvoorbeeld een cadeaubon voor Lederhosenland.”

