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EK PISTE ELITE PRUSZKÓW
De allereerste Europese Kampioenschappen Piste voor Elite (5-7 november) in het Poolse
Pruszków waren op sportief vlak van een hoogstaand niveau. Onze beloftevolle Belgische
ploeg keerde niet met een handvol medailles naar huis, maar toonde wel dat ze op de
goede weg is om de kloof met de elite beetje bij beetje verder te dichten.
In de ploegenachtervolging zetten onze dames een puike prestatie neer. Jessie Daams, nog
maar pas hersteld van een sleutelbeenbreuk die ze opliep tijdens het EK voor beloften in
september, Jolien D’Hoore en Kelly Druyts eindigden op een knappe 5de plaats. De Europese kampioenen bij de
beloften kwamen slechts minder dan een seconde te kort om zich te kwalificeren voor de strijd om het brons. Onze
mannen daarentegen verging het heel wat slechter. Nicky Cocquyt, Moreno De Pauw, Ingmar De Poortere en Gijs
Van Hoecke finishten in een erg matige tijd als voorlaatste en hielden daarmee enkel Tsjechië achter zich.
Jolien D’Hoore en Gijs Van Hoecke stonden ook hun mannetje in het omnium. D’Hoore was na de eerste dag
voorlopig 3de, maar door een mindere prestatie in de individuele achtervolging en de scratch eindigde ze uiteindelijk
op een 5de plaats. Van Hoecke, die nog altijd maar 19 jaar is, won de scratch en werd in de eindstand 8ste.
Op de slotdag veroverden Kenny De Ketele en Tim Mertens in de ploegkoers de zilveren medaille. Ze maakten de
koers hard, maar moesten de Tsjechen Martin Blaha en Jiri Hochmann laten voorgaan. Ingmar De Poortere en Nicky
Cocquyt eindigden in dezelfde wedstrijd als 12de.

EK CYCLOCROSS FRANKFURT
Onze landgenoten zijn er niet in geslaagd om de hoge verwachtingen in te lossen op de voorbije Europese
Kampioenschappen Cyclocross in Frankfurt, die plaatsvonden op 7 november. We zullen dus nog een jaartje langer
moeten wachten op een mogelijke opvolger voor Niels Albert, die in 2007 bij de beloften de laatste Europese titel
pakte.
De junioren kwamen tijdens het EK duidelijk wat te kort. Laurens Sweeck moest
de besten laten gaan en werd pas 5de. Michael Vanthourenhout eindigde met een
9de plaats nog net in de top 10. Bij de dames stelde Sanne Cant met een 14de
plaats eveneens teleur. Bij de beloften presteerden Jim Aernouts (17de) en Vincent
Baestaens (19de) ondermaats, hoewel ze vooraf tot de favorieten behoorden.
Enkel Joeri Adams presteerde op niveau. Na een slechte start viel hij terug naar
een 35ste positie, maar dankzij een knappe inhaalrace behaalde hij in de sprint
alsnog het brons.

BK CYCLOCROSS ASPIRANTEN LEOPOLDSBURG
De Belgische Kampioenschappen Cyclocross voor aspiranten in Leopoldsburg waren zowel op sportief als op
organisatorisch vlak zeer geslaagd. Maar liefst 158 aspirantjes deden op zondag 28 november op een mooi en
technisch parcours een gooi naar de Belgische driekleur.
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Dit zijn de nieuwe kampioenen:
- Meisjes 12 jaar: Lotte ROTMAN
- Meisjes 13 jaar: Joyce HEYNS
- Meisjes 14 jaar: Lenny DRUYTS
- Jongens 12 jaar: Florian VERMEERSCH
- Jongens 13 jaar: Jarne DRIESEN
- Jongens 14 jaar: Eli ISERBYT

WERELDBEKER PISTE MELBOURNE
Na het WK op de weg is Melbourne volgende maand opnieuw
gastheer van een groots wielerevenement. Van donderdag 2
tot zondag 4 december 2010 vindt immers de eerste
Wereldbekermanche Piste 2010-2011 plaats in Melbourne. Meer dan 350 renners uit een 35-tal landen zullen in de
Hisense Arena gebrand zijn op een goede prestatie én natuurlijk ook op de bijbehorende kwalificatiepunten voor de
Olympische Spelen 2012.
Melbourne is de enige Wereldbekermanche waar de ploegkoers op het programma staat en is dus ook de enige
manche waarop de noodzakelijke kwalificatiepunten voor het WK Ploegkoers behaald kunnen worden.
Onze nationale ploeg is als volgt samengesteld:
HEREN:
02.12.2010 – Ploegkoers: Nicky COCQUYT – Moreno DE PAUW
02-03.12.2010 – Omnium: Nicky COCQUYT – Ingmar DE POORTERE
04.12.2010 – Ploegenachtervolging:
Renners te kiezen uit: Jonathan BREYNE – Nicky COCQUYT – Moreno DE PAUW – Ingmar DE POORTERE – Jonathan
DUFRASNE – Jeroen LEPLA
DAMES:
02.12.2010 – Ploegenachtervolging: Else BELMANS – Jolien D’HOORE – Maaike POLSPOEL
03-04.12.2010 – Omnium: Jolien D’HOORE
Voor meer info: www.belgiancycling.be en www.trackworldcup.com.au.

WERELDBEKER CYCLOCROSS IGORRE
Aanstaande zondag duiken de cyclocrossers in het Spaanse Igorre het
veld in voor de enige Wereldbekermanche op Spaanse bodem. Door
de winst van Niels Albert in Koksijde, het uitstekende vormpeil van
Sven Nys en de knieperikelen van Zdenek Stybar lijkt de strijd voor de
Wereldbeker weer helemaal open te liggen. Het wordt dan ook uitkijken wie Stybar op de erelijst van de cross in het
Baskenland zal opvolgen.
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De volgende landgenoten zullen er starten:
Heren Elite:
Bart AERNOUTS – Niels ALBERT – Sven NYS – Kevin PAUWELS – Rob PEETERS – Dieter VANTHOURENHOUT – Klaas
VANTORNOUT – Bart WELLENS
Voor meer info: www.ziklokrossigorre.com.

VELOFOLLIES
De 5de editie van Velofollies wordt een ware jubileumeditie. Om de ploegvoorstelling van QuickStep op hét fietsevent
van het jaar te laten plaatsvinden, heeft men beslist om Tom Boonen niet te laten aantreden in de Tour Down Under
in Australië. QuikStep zal hun ploeg voor 2011 bijgevolg voor de 5de maal op rij voorstellen op Velofollies in Kortrijk
Xpo op vrijdag 21 januari 2011! Om 16u kan iedereen deze ploegvoorstelling dan ook live meemaken. Vooraf zal Tom
Boonen signeren op de stand van Eddy Merckx Cycles.
Ondertussen heeft Velofollies duidelijk zijn status als grootste en enige fietsbeurs in België alle eer aan gedaan. Op
deze jubileumeditie zijn 3 hallen met fietsen en accessoires reeds volledig verhuurd (dat is 1/3 meer dan de vorige
editie). Verwacht wordt dat eerstdaags ook een 4de hal geopend wordt. Ruim 120 bedrijven en dubbel zoveel merken
stellen er nu reeds hun nieuwigheden voor het fietsseizoen 2011 voor. Een volledig overzicht vindt u terug op
www.velofollies.be.

Bovenop het volledige aanbod van fietsen en fietsmaterialen zijn in de rand opnieuw diverse activiteiten opgezet
voor elke wielerliefhebber. Naast de ploegvoorstelling van QuickStep vindt zo ook de voorstelling van het MTB-team
Lingier-Versluys en van tal van andere ploegen plaats. Op zaterdag 22 januari wordt dan weer het nieuwe boek rond
ex-wereldkampioen Marcel Kint in primeur voorgesteld en kan u het ter plaatse aanschaffen. In de praatsessies met
Rik Vanwalleghem mogen we o.a. verslaggever, entertainer en allround fietsliefhebber Karl Vannieuwkerke
verwachten alsook topfotograaf Stephan Vanfleteren (o.a. bekend van het boek “Flandrien”).
Het wedstrijdgehalte wordt op Velofollies ook opnieuw de hoogte in gedreven met een Europese wedstrijd BMX
Indoor. Wat opgezet werd als een testcase voor indoor BMX-wedstrijden wordt intussen beschouwd als één van de
beste indoor BMX-wedstrijden en -pistes in Europa. Op zaterdag wordt een heuse Europese competitiewedstrijd
opgezet en op zondag wordt traditioneel het Open BK BMX gereden. Renners uit niet minder dan 10 verschillende
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landen zullen er hun opwachting maken. Een topact van Europees niveau! Verder is er op zondag opnieuw een
jeugdcyclocross voor miniemen en aspiranten die voor de 2de maal op rij volledig indoor wordt gereden.
Renners en ex-renners zijn uiteraard continu van de partij voor signeersessies, meet & greets en praatsessies.
Momenteel is de organisatie nog aan het onderhandelen met een aantal toprenners voor een acte de présence of
zelfs een (mini)ploegvoorstelling.
Voor meer info: www.belgiancycling.be en www.velofollies.be.

UCI WORLD CYCLING TOUR
De UCI lanceert in 2011 een nieuwe klassement voor
amateurwielrenners. De winnaar van elke leeftijdscategorie
mag zich wereldkampioen noemen.
De UCI World Cycling Tour (UWCT) is een reeks UCI-wedstrijden die georganiseerd zullen worden over de hele
wereld. In totaal zal deze Tour maximaal 15 kwalificatiewedstrijden tellen, gevolgd door een grote UWCT-finale, de
vroegere UCI Masters Road World Championships. De top 10% van elk leeftijdscategorie kwalificeert zich voor de
finale en zal dus een gooi mogen doen naar de regenboogtrui.
Andrea Marcellini Mendonça, de UCI-coördinator van het amateurwielrennen, legt het belang van dit nieuwe
klassement uit: “Als je het wielrennen als een piramide beschouwt, dan is het profwielrennen de absolute top die
maar een heel klein deel van alle wielrenners omvat. Iedereen onder die top behoort tot de amateurzijde van de
sport. Deze renners zijn met velen en het is tijd dat zij ook kunnen strijden om de wereldtitel.” Daarnaast is het ook
de bedoeling dat dit nieuwe initiatief bijdraagt tot de internationale promotie van de UCI “Cycling for all”
evenementen.
Voor de oprichting van de UWCT Corporation gaat de UCI een partnership aan met het Belgische
sportmarketingbureau Golazo Sports. Deze onderneming zal verantwoordelijk zijn voor de algemene organisatie,
coördinatie en marketing van de UWCT kwalificatieraces. Christophe Impens, Managing Director van Golazo Sports,
benadrukt dat de UWCT het steeds toenemende aantal mensen dat wereldwijd betrokken raakt bij de wielersport
tegemoet komt: “Het doel van zowel de UCI als de UWCT Corporation is om hoogstaande massafietsevenementen
over de hele wereld te verwelkomen. Deelnemers aan de UWCT kunnen de mooiste streken ter wereld ontdekken en
tegelijk meestrijden in een fantastische competitie die toegankelijk is voor iedereen. Deze combinatie van competitie
en toerisme zal het langetermijnsucces van de UWCT verzekeren.”
Met het oog op de kwalificatiewedstrijden van de UWCT buigt de UCI zich momenteel over aanvragen van regio’s die
een hoogstaand fietsevenement met deelnemers van over de hele wereld willen organiseren.
Voor meer info: www.uci.ch.
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BIOGRAFIE MARCEL KINT
Precies 60 jaar geleden zette Marcel Kint (Zwevegem 1914 - Kortrijk 2002) een
punt achter een lange en rijk gevulde wielercarrière. In tegenstelling tot zijn
tijdgenoten Briek Schotte en Rik Van Steenbergen kreeg hij echter nooit de
aandacht die hij in de Belgische wielerhistoriek ontegensprekelijk verdient.
Met een uitgebreide biografie wordt die leemte eindelijk weggewerkt. Auteur
Patrick Cornillie brengt het hele leven van Marcel Kint in beeld: van zijn eerste
zege bij de onderbeginnelingen tot zijn debuut in de Tour, van de
regenboogtrui van Valkenburg tot het WK-incident in Zürich, van zijn laatste
seizoenen op de piste tot de opstart van zijn eigen fietsenmerk.
Tegelijk is dit boek zoveel meer dan alleen maar een wielerboek. Het gaat immers
ook over de fiets als middel om aan de armoede te ontkomen, over de bange
meidagen ’40 en het krijgsgevangenschap, over het smokkelen van tubes, de
bombardementen op Kortrijk en het nieuwe wielerbestel na de bevrijding.
Het boek, rijkelijk geïllustreerd met unieke documenten en foto’s, zal officieel
worden voorgesteld tijdens Velofollies in Kortrijk Xpo.
Voor meer info:
“Marcel Kint. De langst regerende wereldkampioen ooit.” – Patrick Cornillie – 224
blz.
Bestellen kan:
- Vóór 15 december: door overschrijving van 22 EUR (+ 3 EUR portkosten) op KBC
IBAN BE 26 7380 3135 1129 met vermelding “MARCEL KINT + NAAM EN ADRES”
- Na 15 december bedraagt de winkelprijs 25 EUR (+ 5 EUR verzendkosten).
- Tel.: +32 (0)56 22 40 77 (uitgeverij Groeninghe)
- E-mail: marniek@skynet.be.
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