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Van der Most en Metzemaekers winnen Vrouwentriathlon Nijeveen 
 
Sophie van der Most heeft zaterdag 13 juni de derde editie van de Vrouwentriathlon van 
Nijeveen gewonnen. De 19-jarige studente uit Maastricht schreef de lange afstand (1/8) op 
haar naam. Bij de 1/16 was Linda Metzemaekers uit Utrecht de snelste. De Vrouwentriathlon 
Nijeveen kende dit jaar wederom een mannenserie. Die werd gewonnen door Erik Schroder uit 
Groningen, vóór Sander Hoogeveen uit Hoogeveen.  

 
Van der Most blikt na afloop tevreden terug op de race: “Zwemmen is voor mij het lastigste onderdeel, 

daar train ik dan ook veel op. Met succes, want ik deed voorin mee en kwam als vijfde of zesde uit het 

water.” De studente wisselde in de wisselzone razendsnel en haalde daar al enkele deelneemsters in. 

“Daarna heb ik bij het fiets- en looponderdeel nog iemand ingehaald.” Tweede werd Jorinde van der Laan 

uit Groningen, gevolgd door Annemarie Rustenburg uit Tollebeek. 

 

Winnares 1/16 

Op de korte afstand, de 1/16, was Linda Metzemaekers de concurrentie te snel af. Metzemaekers won in 

2013 ook al de Vrouwentriathlon van Nijeveen. Dit jaar ging het van meet af goed met haar race. “Ik 

kwam als vijfde uit het water, ik kon eigenlijk de hele afstand in de voeten van mijn voorgangster 

zwemmen, dat ging perfect.” Tijdens het fietsonderdeel haalde Metzemaekers echter niemand in. “Dat 

vond ik vreemd, ik zag niemand rijden. Pas op het eind realiseerde ik me dat ik een razendsnelle wissel 

moet hebben gehad en de anderen al in de wisselzone moet hebben ingehaald.”  

 

Metzemaekers bleek ook bij het hardloopgedeelte ongenaakbaar en schreef voor de tweede keer de 

Vrouwentriathlon van Nijeveen op haar naam. Tweede werd Desiree Immerzeel, gevolgd door Tanja 

Borger, beiden ook afkomstig uit Utrecht. Borger verraste met name zichzelf met deze podiumplek. “Ik 

ben helemaal verbaasd, dit kan helemaal niet”, zo lachte zij na afloop. Borger was samen met dochter 

Tanisha van den Berg, die meedeed aan de kidsserie, afgereisd naar Drenthe. 

 

Winnaar mannenserie 

Dit jaar werd wederom een 1/8 mannenserie gehouden. Erik Schroder uit Groningen kwam als eerste 

over de streep, op de hielen gezeten door Sander Hoogeveen uit Hoogeveen. Schroder en Hoogeveen 

waren aan elkaar gewaagd: ze kwamen als eersten uit het water, wisten elkaar niet af te schudden 

tijdens het fietsonderdeel en startten vrijwel gelijktijdig aan het looponderdeel. “Aan het begin van het 

loopparcours liet Sander een gaatje vallen, dat heeft hij niet meer dichtgelopen”, aldus Schroder die voor 

het eerst meedeed in Nijeveen. Zijn debuut beviel goed: “Het is een leuk evenement met een mooi 

parcours. Dit is een mooie plas om in te zwemmen. Jammer van de wind en regen tijdens het 

fietsonderdeel. Omdat ik de route niet goed ken, houd je dan in de bochten toch wat in.” 

 

Sprintafstand 2eDivisie 

De Vrouwentriathlon Nijeveen was zaterdag eveneens het decor van de sprintafstand van de 

teamcompetitie van de 2eDivisie, afdeling Noord. Eerste bij de vrouwen werd het team van Hellas 3, 

gevolgd door De Boks 3 en Hellas 4. Overall winnares was Tessa Linssen uit De Bilt. “Het zwemmen was 

pittig, er werd echt gebatteld. Leuk aan dit parcours vond ik dat je bij het lopen en fietsen je 

teamgenoten in actie kunt zien, dat motiveert enorm.” Bij de mannen eindigde het team van Triade 2 op 

de eerste plaats, gevolgd door Hellas 3 en DSTV Aloha.  Overall winnaar Bob Tjaarda uit Groningen was 

na afloop helemaal op. “De wind was verschrikkelijk! Iemand had vooraf gezegd dat het wel meeviel, 

maar ik had het gevoel dat ik de wind constant tegen had tijdens het fietsen.” Desondanks bleef hij de 

concurrentie toch voor. 

 

Ruim 230 deelnemers hadden zich ingeschreven voor de Vrouwentriathlon van Nijeveen. De organisatie 

kijkt terug op een geslaagd evenement. “Enige spelbreker was de regen”, aldus Kitty van Bloois van de 

Stichting Vrouwentriathlon. Nieuw dit jaar was een kidsserie. “Erg leuk, jammer genoeg was er weinig 

animo voor. Maar de kinderen die wel meededen, deden het geweldig!” Ook nieuw was de teamwedstrijd 

voor de 2eDivisie. “We vonden het heel leuk om de 2eDivisie te mogen ontvangen en hebben genoten 

van de samenwerking.” 


