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Sterk deelnemersveld 
RaboSter Zeeuwsche Eilanden 
 
MIDDELBURG – Met 177 rensters, uitkomend voor dertig ploegen en samen goed 
voor twaalf verschillende nationaliteiten krijgt de KNWU-Topcompetitie komende 
donderdag, vrijdag en zaterdag, 14, 15 en 16 juni, weer een loodzware afsluiting met 
de driedaagse etappewedstrijd RaboSter Zeeuwse Eilanden. 
 
Donderdagavond vormt het centrum van Middelburg het toneel voor een korte race 
over een technisch lastig parcours tegen de klok. De elite-vrouwen moeten een 
parcours van 5 kilometer afleggen met start en finish op de Dam. Het eerste 
startschot zal om 18.30 uur klinken. Vrijdag volgt de tweede etappe Middelburg-
Vlissingen. Er wordt gestart op de Markt en de finish is  aan de Industrieweg. Zodra 
die bereikt is, hebben de rensters 102 kilometer afgelegd. Zaterdag tenslotte volgt de 
derde en laatste etappe: Westkapelle-Westkapelle over 128 kilometer  met de start 
op de Markt en finish in de Zuidstraat. 
 
De Zeeuwse wind zal welhaast zeker ook in de achtste editie van de RaboSter 
Zeeuwsche Eilanden wel eens van doorslaggevende betekenis kunnen blijken. 
Vrijdagavond van Middelburg naar Vlissingen zal het nog wel meevallen, zaterdag 
zeker niet wanneer onder meer de Oosterscheldekering moet worden genomen. Juist 
de wind maakt deze etappewedstrijd zo uitdagend, zeggen kenners. 
 
Kijkend naar de lijst met deelnemende ploegen dan is het lastig om vooraf een 
absolute favoriete aan te wijzen. Er zijn meerdere kanshebsters, maar Kirsten Wild 
(AA Drink/Leontien.nl) en lid van de topsportselectie is zeker een favoriete. 
Bondscoach Johan Lammerts heeft al aangekondigd, de tijdrit te komen bijwonen en 
zijn belangstelling zal dan zeker ook naar Kirsten Wild uitgaan. Wild weet zich 
verzekerd van de steun van haar ploeggenotes Chantal Blaak en Lucinda Brand, ook 
rensters uit de topsportselectie. Het Rabo Cycling Women Team heeft in Thalita de 
Jong en Rebecca Talen gevaarlijke kanshebsters. 
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