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ROUND-UP EK PISTE SINT-PETERSBURG
Onze beloften hebben vorige maand in het Russische Sint-Petersburg schitterende resultaten
neergezet op het EK Piste (10-15 september). Ze brachten maar liefst 6 medailles mee naar huis,
waaronder 2 gouden. De Europese titels waren voor het trio Jessie Daams, Jolien D’Hoore en Kelly
Druyts in de ploegenachtervolging en voor D’Hoore in het omnium. De zegehonger van onze dames
was daarmee echter nog niet helemaal gestild. Getuige daarvan de zilveren medaille van Druyts in
de scratch en het brons van D’Hoore in de puntenkoers. Bij de jongens behaalde Gijs Van Hoecke
zilver in het omnium, terwijl Jochen Deweer en Tosh Van Der Sande het even goed deden in de
ploegkoers. Enig minpuntje: de resultaten van de junioren waren, op enkele uitzonderingen na,
eerder teleurstellend.
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Naast het eremetaal waren er ook nog tal van ereplaatsen weggelegd voor onze landgenoten:
HEREN BELOFTEN:
- Ploegenachtervolging: Jonathan BREYNE – Gijs VAN HOECKE – Justin VAN HOECKE – Maarten
VLASSELAER: 4e
- Puntenkoers: Tosh VAN DER SANDE: 4e
- Scratch: Tosh VAN DER SANDE: 5e
HEREN JUNIOREN:
- Ploegenachtervolging: Ruben GEERINCKX – Steve SCHOONHEYT – Arne VAN SNICK – Yannick
VANBRABANT: 5e
- Omnium: Arne VAN SNICK: 5e
DAMES JUNIOREN:
- Puntenkoers: Gilke CROKET: 6e

TERUGBLIK WK WEG GEELONG
Onze landgenoten hebben Down Under over het algemeen
een sterk WK (29 september-3 oktober) gereden. Alleen de
kers op de taart ontbrak. We mogen dan ook tevreden
terugblikken.
In het tijdrijden vielen de resultaten van onze landgenoten
tegen. Alleen Arthur Van Overberghe zette bij de beloften
de
met zijn 14 plaats een degelijke prestatie neer. Gelukkig presteerden ze in de wegrit een pak beter.
Onze beloften mengden zich in de finale van hun regenboogstrijd regelmatig in de debatten en
hadden tot op het einde uitzicht op een medaille. In de groepsspurt eindigde Laurens De Vreese op
een welverdiende 7de plek. Grace Verbeke kende een moeilijke dag, maar ze zette door en reed op
karakter naar een knappe 6de plaats. Na een slopend seizoen haalde ze er het maximum uit. Bij de
profs maakte het Belgische team mee de
koers. In de slotronde ging topfavoriet
Philippe Gilbert aan de haal. Tot op 3 km
van de finish zag het er naar uit dat hij zijn
droom kon waarmaken, maar dan greep
het peloton hem terug en kwam het tot
een sprint. Greg Van Avermaet zag daarin
zijn ijzersterke wedstrijd beloond met een
sterke 5de plaats. Gilbert werd uiteindelijk
18de.
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EK PISTE ELITE PRUSZKÓW
In het Poolse Pruszków worden van 5 tot 7 november voor de allereerste
keer de Europese Kampioenschappen Piste voor Elite georganiseerd. De
inzet van het kampioenschap is meteen erg groot. Op dit EK vallen immers
de eerste kwalificatiepunten voor de Olympische Spelen in Londen 2012 te
verdienen. Meer dan 260 renners afkomstig uit 25 landen zullen present
zijn in Pruszków. Onder hen ook tal van medaillewinnaars op WK’s en
Olympische Spelen.
Het programma omvat de 10 Olympische disciplines – 5 (sprint, keirin, teamsprint,
ploegenachtervolging en omnium) voor heren en 5 voor dames – evenals de Europese titelstrijd in
de ploegkoers. Voor ons land nemen de volgende renners deel:
HEREN:
- 05.11.2010 – Ploegenachtervolging:
Jonathan BREYNE – Moreno DE PAUW – Ingmar DE POORTERE – Gijs VAN HOECKE
Reserve: Nicky COCQUYT
06-07.11.2010 – Omnium:
Gijs VAN HOECKE
Reserves: Nicky COCQUYT – Moreno DE PAUW
07.11.2010 – Ploegkoers:
Team 1: Kenny DE KETELE – Tim MERTENS - Team 2: Nicky COCQUYT – Ingmar DE POORTERE
Reserve: Moreno DE PAUW
DAMES:
05.11.2010 – Ploegenachtervolging:
Jessie DAAMS – Jolien D’HOORE – Kelly DRUYTS
Reserve: Maaike POLSPOEL
06-07.11.2010 – Omnium:
Jolien D’HOORE
Reserve: Kelly DRUYTS
Onze nationale pisteploeg heeft de komende maanden nog een erg druk programma en tevens
enkele verre verplaatsingen voor de boeg. Na het EK Piste voor Elite trekken ze naar de
Wereldbekermanches in Melbourne (02-04/12), Cali (16-18/12), Peking (21-23/01) en Manchester
(18-20/02) om uiteindelijk te eindigen op het WK Piste in Apeldoorn (23-27/03).
Voor meer info over het EK: http://eurotrack2010.eu.

EK CYCLOCROSS FRANKFURT
Op zondag 7 november duiken de cyclocrossers in Frankfurt het veld in voor de Europese
Kampioenschappen Cyclocross voor Dames, Heren Junioren en Beloften. Vorig jaar behaalden onze
landgenoten wel 2 medailles, maar geen enkele Europese titel. Hopelijk doen ze dit jaar beter.
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De nationale selectie zal volgende week worden bekendgemaakt.
Het programma ziet eruit als volgt:
11u00: Heren Junioren
13u00: Dames
15u00: Heren Beloften
Voor meer info: www.cyclocross-em-frankfurt.de.

WERELDBEKER CYCLOCROSS KOKSIJDE
Op
zaterdag
27
november
vindt
de
eerste
Wereldbekermanche Cyclocross 2010-2011 in ons land plaats
in Koksijde. Net zoals de voorgaande jaren staat er niet alleen een wedstrijd voor de profs op het
programma, maar ook één voor de junioren, beloften en dames. De hamvraag is of wereldkampioen
Zdenek Stybar na winst in Aigle en Plzen ook in Koksijde ongeslagen zal blijven in de Wereldbeker.
Dit is het volledige programma:
10u15: Wereldbeker Cyclocross Junioren
11u30: Wereldbeker Cyclocross U23
13u30: Wereldbeker Cyclocross Dames
15u00: Wereldbeker Cyclocross Heren Elite – Vlaamse Duinencross
Voor meer info en tickets: www.veloclubkoksijde.be.

EK BMX RONDE 3&4 ZOLDER 2011
De 3de en 4de manche van het EK BMX 2011 zullen niet zoals gepland
doorgaan in het Duitse Weiterstadt, maar wel in Zolder. Na het afhaken
van Weiterstadt, ging BMX-club Circuit Zolder immers met plezier in op
de vraag van de UEC om de organisatie van deze EK-manches op zich te
nemen. “Het is een ideale gelegenheid om onze club die nog maar 2
jaar bestaat en onze heeraangelegde piste te promoten naar Europa en
ver daarbuiten toe. Het is heel uitzonderlijk dat een beginnende BMX-club deze kans krijgt, en voor
ons het ultieme na 2 jaar”, aldus Gil De Vis. De club organiseerde eerder al een
Topcompetitiewedstrijd en het BK BMX in 2010. De Europese wedstrijden zullen plaatsvinden tijdens
het Paasweekend van 23 en 24 april 2011.
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FINALE EK BMX 2013 IN DESSEL
De UEC heeft de organisatie van de finale van het EK BMX in 2013 toegewezen aan BMX 2000
Dessel. De Kempense club, die zopas haar 10-jarig bestaan vierde, haalde het van een kandidatuur
uit Spanje. Meer dan 1.500 rijders uit heel Europa komen in zo’n EK-finale aan de start en deze
bren gen uiteraard vele duizenden
supporters met zich mee. “Dit is het
ultieme wat we in Dessel kunnen
bereiken”, reageert een uiterst tevreden
voorzitter Frank Smets. De finale zal
tijdens het tweede weekend van juli
plaatsvinden.
In mei vorig jaar organiseerde BMX 2000
Dessel reeds 2 manches van het EK BMX.
Een organisatie die naar meer smaakte,
zowel bij de UEC als bij de club. “We
kregen voor de organisatie een dikke
pluim van de UEC. Meer zelfs: ze
informeerden of we geen interesse hadden om in 2013 de eindronden te organiseren”, vertelt Frank
Smets. “Het wordt alleszins opnieuw spannend en iets om naar uit te kijken. We hebben de ervaring
van vorig jaar en dat draaiboek kunnen we grotendeels opnieuw gebruiken. Al heeft dit toch nog een
grotere dimensie. Voor onze club is dit het hoogst bereikbare. Voor een Wereldkampioenschap
hebben we sowieso de accommodatie niet.”
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