
Blikvangers op de baan
Tien dagen lang volop atletiek vanuit de Verenigde Staten, met de wereldkampioenschappen 

in Eugene. De NOS doet in een gevarieerd magazine dagelijks verslag en zendt ‘s nachts ook live uit. 
Deze Nederlandse medaillekandidaten krijgen uiteraard extra aansacht.

Nadine Visser
Leeftijd 27 jaar
Discipline 100 meter hordenInternationaal actief sinds 2011Beste prestaties Op de 60 meter horden was ze in 2019 (EK indoor Glasgow) en 2021 (EK indoor Torun) de beste. Bij een Diamond League-ontmoeting in Brussel, dat is het hoogste 

niveau, veroverde ze vorig jaar nog goud.Medaillekansen Twijfelachtig. Net als voor de Spelen van Tokio, waar ze teleurstellend vijfde werd, is ze herstellende van een scheurtje 
in de hamstring.
Bijzonder Haar moeder en oma deden allebei aan atletiek, maar als kind was Visser meer bezig 
met turnen en voetbal.
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Anouk Vetter
Leeftijd 29 jaar
Discipline Meerkamp
Internationaal actief sinds 2009
Beste prestaties Op de Olympische Spelen 
van Tokio in 2021 won ze zilver op de zevenkamp. 
Tijdens de Europese kampioenschappen 2016 
in Amsterdam veroverde ze op dit onderdeel al 
het goud.
Medaillekansen Groot. Vetter schreef eind mei 
de prestigieuze zevenkamp in de Oostenrijkse 
plaats Götzis op haar naam in een Nederlands 
record van 6693 punten.
Bijzonder Ze komt uit een echt atletiekgezin. 
Haar vader Ronald deed aan kogelslingeren en 
was bondscoach bij de Atletiekunie. Haar moeder 
Gerda veroverde in de jaren 80 twee nationale 
titels bij het speerwerpen.

Femke Bol 
Leeftijd 22 jaar

Discipline 400 meter en 400 meter horden

Internationaal actief sinds 2019

Beste prestaties Op de Spelen van 2021 in 

Tokio won ze brons op de 400 meter horden,

eerder dat jaar goud op de EK indoor op zowel 

de 400 meter horden als de 400 meter.

Medaillekansen Vrijwel zeker. Bol won 

de afgelopen tijd bijna al haar wedstrijden, al 

waren haar grootste concurrenten uit Amerika 

daar niet bij.

Bijzonder Hoewel ze inmiddels een wereldster is, 

blijft ze nuchter. Na haar successen van vorig jaar 

zei ze: “Ik vind het vooral mooi dat mijn hobby mij 

op de mooiste plekken van de wereld brengt.”

► WK ATLETIEK  19.10  NPO 1

► WK ATLETIEK  2.00  NPO 1
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