
 

 

 
GRONINGEN, 15 december 2022 

Vittoria Slag om Norg krijgt geen vervolg in 2023 
 
Organisator Enforce Sport Events heeft  besloten dat de Vittoria Slag om Norg in 2023 geen 
vervolg zal krijgen. Het evenement zou afgelopen zomer, na twee jaar afwezigheid, in juli weer 
plaatsvinden, totdat het evenement plotseling enkele dagen ervoor werd gecanceld in 
verband met te kort aan politiemensen van de landelijke eenheid. De organisatie legt in 2023 
de focus op haar bestaande breedtesportevenementen als de Bartje 200, Velodroom Veldslag 
om Norg, Gravel One Fifty en de extreme fietsuitdaging in december, de Drenthe 200. 
 
Organisator Enforce Sport Events “We beseffen ons maar al te goed dat hiermee ook een uniek 
evenement verloren gaat. Drie jaar op rij niet georganiseerd betekent vele onzekerheden: “Als 
organisatie ligt onze focus vooral bij de breedtesportevenementen en een profkoers als deze is ook 
sterk afhankelijk van externe financiering. We hebben een weloverwogen keuze gemaakt”, aldus Elske 
Dijkstra van Enforce Sport Events. Johan Wekema vult aan: “Sinds 2018 had het evenement van de 
UCI, de Internationale Wielerunie, de 1.1 status gekregen, het is ook maar de vraag of we die na 3 jaar, 
weer opnieuw zouden krijgen. 
 
Sinds 2012 
Tien jaar geleden begon de Vittoria Slag om Norg als hersenspinsel van oud-journalist Dick 
Heuvelman. Inmiddels was de koers met vele internationale ploegen aan de start, uitgegroeid tot een 
heuse profwedstrijd van 175 km met een UCI 1.1 status. De Slag was uniek in Nederland. Het was een 
voorbeeld van de Toscaanse Strade Bianche, waarbij op de route gebruik werd gemaakt van 
gravelstroken die in Noord-Drenthe voldoende te vinden zijn.  
 
Enforce Sport Events 
Enforce Sport Events organiseert jaarlijks vier grote professionele mountainbike evenementen gericht 
op de breedtesport. In 2023 staan vier mountainbike- en gravel events gepland met in het voorjaar 
op zaterdag 17 juni de Bartje 200 (200 km), op zaterdag 15 juli de Gravel One Fifty (150 km), op 
zaterdag 2 september de Velodroom Veldslag om Norg (100 km) en in december de Drenthe 200 
(200 km). 
 
Noot voor de redactie: 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Elske Dijkstra van Enforce Sport Events via 06-242 70 118. 


