
Soilin en Wet Rioza, VIP's op eenwielers 

Foto: Wet en Soilin Rioza, eenwieler-VIP's uit Haarlem, zijn zaterdag aanwezig bij het NK op 
Wheelerplanet in recreatiegebied Spaarnwoude. Foto United Photos/Paul Vreeker  
 
SPAARNDAM - In recreatiegebied Spaarnwoude - op de Wheelerplanet-baan in 
Spaarndam - wordt zaterdag een bijzonder kampioenschap gehouden: het NK 
eenwieleren. Net als zo’n zeventig andere liefhebbers wil de 53-jarige Haarlemmer 
Wet Rioza hoge ogen gooien. Ook zijn dochter Soilin (19) hoopte er goede sier te 
maken. Maar door een gebroken enkel kan zij niet op eremetaal azen. 
 
Door Carlo Nijveen - 8-5-2015, 10:24 (Update 11-5-2015, 10:17)  

 

N 
ee, tijdens uitzendingen van Studio Sport zullen prestaties van Wet en 
Soilin niet zo gauw onderwerp van gesprek zijn. Maar de Rioza’s kunnen 
anno 2015 gerust eenwieler-VIP’s worden genoemd. Wet heeft bij  

voorgaande nationale kampioenschappen behoorlijk wat prijzen in de wacht 
gesleept. 
Soilin dito. Zij koestert bovendien twee medailles (zilver en brons) die zij vorig jaar 
tijdens het WK-eenwieleren in Canada wist te veroveren. Op de baan in 
recreatiegebied Spaarnwoude zal dus slechts een van de twee Rioza’s te 



bewonderen zijn. Wet gooit niet alleen de benen los op de honderd meter sprint, 
maar zal ook in actie komen op de achthonderd meter, de vijf en tien kilometer, de 
slalom en de tien meter ’langzaam’. ,,Daarbij is het de bedoeling om zo lang mogelijk 
onderweg te zijn’’, verduidelijkt de Haarlemmer. 
Zijn dochter Soilin baalt er natuurlijk flink van dat zij zaterdag op de wielerbaan 
verstek moet laten gaan. ,,Maar ik ben er toch bij, als vrijwilliger. Ik doe straks de 
tijdwaarneming bij het slalommen en geef ook workshops hockeyen op een 
eenwieler’’, klinkt het enthousiast. 
Als Soilin van haar blessure is verlost, kan ze zich weer uitleven op de verschillende 
rijwielen die bij de Haarlemse familie staan gestald. ,,Tijdens trainingen krijg ik 
geregeld te horen: ’Ben je je wiel verloren?’ Die mensen denken dat ze grappig zijn. 
Ik trek me niets aan van dat soort opmerkingen. De uitdaging van het eenwieleren? 
Ik vind het vet om zo snel mogelijk vooruit te komen, terwijl je maar op één punt 
steunt.’’ 
Soilin - bezig met een studie sportmanagement - wil bij het WK-eenwieleren dat 
volgend jaar in het Spaanse San Sebastian plaatsheeft graag weer vlammen. ,,De 
sfeer op kampioenschappen is heel goed. Deelnemers willen wel winnen, maar het 
wordt nooit duw- en trekwerk. Sterker nog: wanneer wij iemand inhalen, moedigen 
we die persoon juist aan. Ik zou het geweldig vinden als eenwieleren bekender 
wordt. En helemaal wanneer de Grote Markt in Haarlem na een succesvol WK voor 
Nederland ooit volstroomt met mensen die de sport waarderen.’’ 
 


