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De Wielersport zit heden ten dage nogal gecompliceerd in elkaar. 
Tot midden negentiger jaren van de vorige eeuw waren de categorieën nog redelijk 
overzichtelijk met de verdeling  Profs, Amateurs, Junioren en Nieuwelingen, waarbij in 
Nederland er ook nog – als ondercategorie van de amateurs – Liefhebbers  en Veteranen 
rondreden.  Daarna werd de opdeling ingewikkelder: Pro-Tour, ProContinental, Continental, 
Beloften, (deze eerste vier categorieën vallen onder de noemer “Elite met contract”, waarbij 
ProTour en ProContinental de profs zijn, en Continental en Beloften vergeleken kunnen 
worden met de vroegere amateurs), Clubteams (Elite zonder contract, vroeger ook amateurs), 
Junioren, Nieuwelingen en diverse categorieën Masters (de vroegere veteranen en 
liefhebbers). Totaal onoverzichtelijk dus, ook al omdat tal van deze categorieën dikwijls in 
dezelfde wedstrijden uitkomen. 
  
In de jaren 2011 en 2012 reed Coen bij Rabobank in een ProTour team en kwam dus uit in de 
hoogste categorie. In 2013 en 2014 reed hij voor het Continental team De Rijke. 
En ook in 2015 en 2016 reed Coen in het team van Join-S-De Rijke, waardoor hij (opnieuw) 
zowel bij de elite met contract (professionals) als bij de elite zonder contract (amateurs) kon 
uitkomen. Hij  won in 2015 drie criteriums  (Sleeuwijk, Rijsoord en Ochten) en behaalde 
ereplaatsen in de Kustpijl (Knokke,B, 2de  na Marco Zanotti), de Ronde van Overijssel (3de), 
Geraardsbergen (B, 3de) en de Omloop van het Houtland (B, 3de). In 2016 won Coen opnieuw 
3 criteriums  (Oss, Hengelo, Honselersdijk), maar ook de klassieke Omloop van de Braakman 
en 2 ritten in de Flêche du Sud (Luxemburg, 1ste en 5de rit) en werd vijfde in de Acht van 



Als winnaar van de Topcompetitie in 2016 verdiende 
Coen een contract bij Roompot. Hier heeft hij net het 
Roompot-tricot gekregen van ploegleider Michel 
Cornelisse.  

2017, drie ereplaatsen in een “grote” 
wedstrijd voor Coen in beeld.  
Boven links: Nederlands Kampioenschap in 
Montfoort. Nadat een late uitval van 
plaatsgenoot Lars Boom is geneutraliseerd 
strijd Coen voor de overwinning. Het wordt 
een 4de plaats. V.l.n.r. Sinkeldam (1ste), Coen 
(4de), Groenewegen (3de) en Wippert (2de). 
Boven rechts: Jens Debusschere (midden) is 
Coen (links naast hem) nipt te snel af in de 
5de rit van de Ronde van België. 
Linksonder: In de Sluitingsprijs Putte-
Kapellen is Arvid de Kleijn te sterk voor 
Coen (rechts).    

Chaam. Door zijn goede prestaties in 
de Nederlandse klassiekers werd hij 
winnaar van de Topcompetitie, 
waardoor hij een contract verdiende 
bij Roompot-Charles, het tweede 
profteam van Nederland, uitkomend 
in de ProContinental divisie, het 
tweede profniveau. Na vier jaar De 
Rijke keerde Coen dus weer terug in 
het profpeloton. Maar hij was niet de 
renner waarop door Roompot 
gerekend of gehoopt was, en dat zou 
later blijken. 

Coen zou twee seizoenen bij 
Roompot-Nederlandse Loterij rijden. 
In 2017 won hij in Oss, en behaalde 
tal van ereplaatsen: 3de in de 5de rit 
van de Ronde van Valencia, 6de in 

Nokere koerse (B), 6de in de 4de rit van de Ronde van Wallonië, 23ste in Gent-Wevelgem, 4de 
in het Nederlands Kampioenschap, 2de (na Jens Debusschere) in de 5de rit van de Ronde van 
België en 2de (achter Arvid de Kleijn) in de Sluitingskoers Putte – Kapellen. In Eersel won hij 
op de Mountainbike de Brabant Beach Battle.  
 

 



2018: Op de linkerfoto staat Coen op het erepodium na de Trofeo Palma de Mallorca, v.l.n.r. Erik 
Baska (2de), John Degenkolb (1ste) en Coen Vermeltfoort (3de).  
Op de rechterfoto komt Coen (in het midden) net te kort in de Elfstedenronde met aankomst in Brugge. 
Rechts naast hem winnaar Adam Blythe. 

Coen met vriend en ploegmaat Robbert de 
Greeff, die in 2019 jammerlijk overleed. 

2018, waarin hij nog steeds uitkwam voor Roompot begon sterk voor Coen. Hij werd derde in 
de Spaanse semiklassieker Trofeo Palma de Mallorca en behaalde een 5de plaats in de GP 
Denain, een 12de in de Driedaagse De Panne-Koksijde (verreden over 1 dag!), een 2de (achter 
Adam Blythe) in de Elfstedenronde Brugge, en een 11de in de Grote Scheldeprijs. 
Ongelooflijk, maar toch kreeg Coen geen contract meer bij Roompot. Een erg dubieuze 
kwestie, want hij had met zijn uitslagen in het seizoen 2018 van alle Roompot-renners de 
meeste UCI-punten voor het team behaald, waardoor voor het volgende seizoen wildcards 
voor onder andere de Ronde van Vlaanderen en Parijs – Roubaix verkregen werden. Wellicht 
speelde mee dat er door pa en ploegleider Jean-Paul van Poppel voor zijn zoon Boy van 
Poppel, die bij Trek geen contact meer kreeg, een ploeg gevonden moest worden?  
 

Maar niet getreurd, want Coen reed in 2019 
voor het Alecto Cycling Team, en startte het 
seizoen met een dubbelslag!  Hij won 
meteen de Ster van Zwolle en werd een dag 
later Nederlands Kampioen strandrace (in 
Rockanje). Daarna schreef hij nog de Ronde 
van Groningen, de Dorpenomloop door 
Drenthe, de Ronde van Noord-Holland, de 
Slag om Norg, de 1ste etappe in Olympia’s 
Tour, en maar liefst 10 criteriums (Oploo, 
Lieshout, Luijksgestel, Prinsenbeek, 
Giessenburg, Barendrecht, Duizel, Steensel, 
Zuidland, Ommen) op zijn naam. 
Maar alle succes werd volledig 
overschaduwd door het overlijden van zijn 
vriend en Alecto-ploegmaat Robbert de 

Greef, die net als hij als winnaar van de 
Topcompetitie bij Roompot terecht was 
gekomen en vervolgens gelijk met Coen  



2019 begon met een dubbelslag voor Coen. Links wint 
hij de Ster van Zwolle, rechts wordt hij een dag later 
in Rockanje Nederlands Kampioen strandrace voor 
Ockeloen (links) en Rood. 

2019, Strandrace Hoek van Holland – Den Helder: het drietal op de foto links beheerste de 
wedstrijd, v.l.n.r. Coen, Lars Boom en op kop Ivar Slik. Rechts het erepodium, v.l.n.r. Ivar Slik 
(2de), Coen (1ste) en Europees Kampioen Lars Boom (3de). 

 
afgeschreven werd. Eind maart werd De Greeff in de Omloop van de Braakman getroffen 
door een hartstilstand, raakte vervolgens in coma, kwam daar niet meer uit en overleed eind 
april. Het maakte het seizoen voor Coen erg dubbelzinnig. Aan het eind van het jaar won 
Coen nog de Strandrace Hoek van Holland – den Helder. 
 

Het Alecto Cycling Team stopte ermee, maar Coen kon in 2020 bij Volker – Wessels terecht.  
Door de uitbraak van de Corona-pandemie werd het een gemankeerd seizoen. Coen startte 
met winst in Oss en een derde plaats in de Ster van Zwolle, maar wat later lagen door de 
lockdown alle wedstrijden stil en duurde het tot augustus voor er weer gekoerst mocht 
worden. Door in september de Omloop van de Braakman te winnen werd Coen meteen ook de 
winnaar van de Nederlandse Loterij Top Competitie, maar van veel meer betekenis voor hem 
was, dat hij precies deze wedstrijd kon opdragen aan zijn vriend Robbert. 



2020: Een emotionele overwinning! Coen wint de Omloop van de 
Braakman, een jaar nadat vriend en ploegmaat Robbert de Greeff in deze 
wedstrijd een hartstilstand kreeg en hieraan overleed.   
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