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In Vlijmen op zoek naar de vorm van 2008

Amper hier woonachtig, maar het mooiste kasseienpaadje van Vlijmen heeft hij al gevonden!
Coen Vermeltfoort op zijn favoriete parcours (foto Ad van Kessel)

Sinds Lars Boom de overstap maakte naar de beroepsrenners smacht heel wielerminnend
Vlijmen naar een overwinning in Parijs Roubaix. Met een twaalfde (2011), zesde (2012) en
veertiende (2013) plaats was de Vlijmense wielerduivel al een paar keer dicht in de buurt van
het ereschavot van de ‘Hel van het Noorden’. Na zijn overwinning in de vijfde etappe van de
Tour de France van afgelopen jaar, die met recht een kleine Parijs-Roubaix genoemd mocht
worden, zijn de verwachtingen voor de komende jaren dan ook hoog gespannen.
Mocht Lars echter nog eens de fel begeerde kassei mee naar huis brengen, dan is hij sinds kort
toch niet de eerste renner uit Vlijmen die dit kunstje flikt!
Want ongemerkt woont er in Vlijmen sinds kort een renner die
Parijs Roubaix al eens op zijn naam schreef en dus de
kasseientrofee al thuis heeft staan! Zijn naam: Coen Vermeltfoort.

De begeerde kasseientrofee
staat al in Vlijmen!
Parijs – Roubaix 2008
(foto Ad van Kessel)

Coen Vermeltfoort, geboren op 11 april 1988 in Heeswijk, woont
sinds augustus van het vorig jaar in Vlijmen. Na een jaartje bij de
jeugd in categorie 7, reed hij in 2003 zijn eerste wedstrijd als
nieuweling in de ronde van Haarsteeg, waar hij de 18de plaats liet
noteren. Als nieuweling won hij twee keer het

distictskampioenschap en veroverde hij ook een bronzen plak op het Nederlands
Kampioenschap veldrijden. Daarnaast won hij de Omloop door het Land van kleine Hein. Bij
de junioren (2005 – 2006) werd hij in het eerste jaar opnieuw districtskampioen. Omdat hij
ook nog de klassieker Ronde van ZuidFriesland wist te winnen, mocht hij met
de nationale selectie naar een
etappewedstrijd in Italië. Als tweedejaars
junior kwam hij in de vaste selectie van
de nationale selectie. Hij won drie
klassiekers (Margraten, Maasvallei en de
Ronde van het Lage Land) en werd
geselecteerd voor het
wereldkampioenschap, waar hij door
pech geen potten wist te breken. De
revanche kwam aan het eind van het
seizoen met een overwinning in
Duitsland in de internationale
etappewedstrijd de Münsterland Tour.
Zijn progressie was niet ongemerkt
gebleven en zo werd Coen uitgenodigd
voor het Continentale Team (beloften) van
2007, etappe aankomst van Olympia’s Tour in Son en
Rabobank. 2007 was vooral een leerjaar,
Breugel: Coen samen met ploeggenoot Lars Boom en
de twee Vlijmense schoonheden Danielle de Vaan en
maar toch wist Coen al het
Ilvy van Vugt
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jongerenklassement en de vijfde etappe
(Heerenveen-Hardenberg) in Olympia’s Tour door Nederland op zijn naam te schrijven.
Daarnaast behaalde hij in België een derde plaats in de klassieker GP Waregem, de
beloftenuitgave van Dwars door Vlaanderen.

2008, winst in de 3de etappe van Olympia’s Tour (Heerhugowaard – Appelscha)
voor Lars Boom, die net zo hard juicht als Coen.
(foto Cor Vos)

Zijn tweede jaar bij
het beloftenteam van
Rabobank werd zijn
meest succesvolle
seizoen tot nu toe.
Met zijn scherpe
eindsprint werd hij
een gevreesde
finisher. Het begon
vroeg in het voorjaar
met winst in de Ronde
van Drenthe, daarna
volgde ritwinst in de
Ronde van Bretagne
(1ste en 2de etappe),
Olympia’s Tour (1ste
en 3de etappe), de GP
Wilhelm Tell (4de rit)

2008, Parijs – Roubaix voor beloften: Coen schuwt het kopwerk in de Hel van het Noorden niet!
(foto Cor Vos)

en de Tour de l’Avenir (2de rit). Maar het orgelpunt was toch wel zijn overwinning in de
beloftenuitgave van Parijs-Roubaix. Met zijn achtergrond als veldrijder werden de stenen

2008, Parijs-Roubaix: Een afgetekende zege op de rose
piste na een zondag in de Hel.
(foto Cor Vos)

Op de hoogste trede van het ereschavot tussen Giorgio
Brambilla (It, 2de) en Laurent Beuret (Ch, 3de)
(foto Cor Vos)

goed verteerd en in de eindsprint van een groep van zeven
renners bleef Coen de concurrentie lengten voor.
De basis voor een succesvolle carrière als beroepsrenner
leek gelegd, maar al vroeg in het voorjaar van 2009 werd
bij Coen – nog steeds onder contract bij het beloftenteam
van Rabobank – na wat keelpijn met opgezette klieren de
ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Het hele jaar stond
daarna in het teken van herstellen en kwam hij niet in

En de beloning is een kassei!
(foto Cor Vos)

wedstrijden uit. In 2010 – ook nu weer bij het Rabobank Continental Team – werkte Coen
hard om op zijn oude niveau terug te komen. In het begin van het seizoen leek dit met een
overwinning in de Belgische klassieker Zellik- Galmaarden en ritzege’s in Olympia’s Tour
(3de en 5de rit A), waar hij ook nog tweede werd in het eindklassement en het
puntenklassement veroverde, nog aardig te gaan lukken, maar na mei was de fut eruit. Toch
kreeg hij een profcontract voor de seizoenen 2011 en 2012 bij het ProTour-team van
Rabobank. Hier kon hij echter nooit overtuigen. De naweeën van de ziekte van Pfeiffer eisten
hun tol. Na een moeizame start kwam daar in 2011 nog een polsbreuk bovenop en ook in
2012 kwam hij na een valpartij nooit meer aan zijn oude niveau, waarna zijn profcontact bij
Rabobank niet meer werd verlengd.
Coen moest een stapje terug doen en ging
koersen bij het Continental Team van De Rijke.
In 2013 toonde hij zich weer de winnaar van
weleer met zege’s in de Arno Wallaard
Memorial, de Grote 1 Mei Prijs en ritzege’s in
Olympia’s Tour (proloog) en de Ronde van
Portugal (ploegentijdrit-proloog). In 2014 was
hij opnieuw succesvol met in totaal elf
overwinningen, waaronder zege’s in de 4de
etappe van het Circuit des Ardennes, de proloog
van Olympia’s Tour, de 1ste, 3de en 4de rit en het
puntenklassement van de Fleche du Sud (Lux).
Op het Nederlands Kampioenschap in
Ootmarsum was hij de enige Continental renner
in de kopgroep van negen. Jammer genoeg voor
Coen werd die in de laatste omloop ingerekend,
want met zijn scherpe eindsprint had een
podiumplaats er zeker ingezeten. Nu werd het een negende plaats. In de Omloop van het
Houtland (B), ook een 1.1 wedstrijd (beroepsrenners) kwam hij wel op het podium, het werd
een derde plaats na Jelle Wallaeys en Daniel Schorn.
Coen in het shirt van sponsor De Rijke
(foto De Rijke)

Voor het seizoen 2015 is de voorbereiding in
volle gang. De afgelopen wintermaanden
heeft Coen na een korte rustpauze van drie
weken volop getraind. Dikwijls op de
mountainbike of crossfiets in de bossen van
de Drunense Duinen en in het gezelschap van
Lars en vader Walter Boom, Michiel van der
Heijden en Jeroen Boelen voor ritjes van
zo’n drie-vier uur. Nu het seizoen nadert
traint hij uiteraard ook op de weg met zijn
ploeggenoten Ronan van Zandbeek en Kobus
Hereijgers. Van 9 tot en met 16 februari gaat
hij met het team van De Rijke op
trainingskamp in Marbella, waarna hij klaar

Olympia’s Tour 2014: Coen op weg naar de zege in de
proloog (foto Cor Vos)

moet zijn om op 28 februari in de Ster van Zwolle zijn eerste wedstrijd te rijden.
Daarna volgen de Driedaagse van Vlaanderen, de Ronde van Drenthe en Dwars door Drenthe,
de Volta Limburg Classic (de vroegere Omloop van het Mergelland), de Handzame Classic,
de World Ports Classic, de Ronde van Normandië, , Olympia’s Tour, de Ster-ZLM Tour en
het Nederlands Kampioenschap.
Vorig jaar had Coen zo’n 110
koersdagen. Heel veel trainingskampen
ziet Coen niet zo zitten, hij rijdt liever
wedstrijden en heeft ondertussen
ondervonden, dat hij van veel koersen
beter gaat rijden.
Hij is vooral gespitst op die koersen,
waarin hij zich bij de beroepsrenners in
de kijker kan rijden. Daarom heeft hij
zijn zinnen gezet op wedstrijden als de
Driedaagse van Vlaanderen, de Ronde
van Drenthe, de Ster-ZLM Tour en het
2014: Bij de beroepsrenners op het podium in de Omloop van
het Houtland als derde na Wallaeys en Schorn
Nederlands Kampioenschap. Na de
(foto Roland Desmet)
gestagneerde groei in de jaren 2011 en
2012 wil Coen dan ook de laatste stappen
zetten om opnieuw een profcontact af te dwingen. Vanwege het feit dat de sponsoren niet
voor het oprapen liggen, weet hij dat dan komend jaar alles op zijn plaats moet vallen. Het
voordeel daarbij is, dat hij er niet gemakkelijk afgereden wordt en daarnaast aan de finish
bijzonder rap is. In een sprint met een klein groepje is hij dan ook altijd in staat om te winnen.

2008, Olympia’s Tour: felicitaties tussen Lars en Coen.
Gaan we dit ook na een Parijs – Roubaix nog eens
meemaken?
(foto Cor Vos)

Parijs – Roubaix is de klassieker die hij
graag nog eens een aantal keren bij de
beroepsrenners zou willen rijden. Maar
te regenen hoeft het voor hem niet, dat
mag het wel de dagen voor de koers
doen, zodat de stenen er op de
koersdag zelf nog nat bijliggen.
Gaan we het nog ooit meemaken dat
twee Vlijmenaren elkaar de zege in de
Koninginneklassieker gaan betwisten?
Het zou het summum zijn in het Rijke
Vlijmense Wielerleven!

Coen Vermeltfoort op de Venkantbrug.
Krijgt hij in Vlijmen zijn wielercarrière bij de beroepsrenners weer op de rails?
(foto Ad van Kessel)
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