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WK CYCLOCROSS SANKT-WENDEL
Op zaterdag 29 en zondag 30 januari vinden in het Duitse Sankt-Wendel voor de
tweede keer in 6 jaar tijd de Wereldkampioenschappen Cyclocross plaats. In 2005
behaalde Sven Nys daar zijn enige wereldtitel bij de elite en kleurde het podium
helemaal Belgisch. Binnen onze sterke Belgische ploeg behoren Wereldbekerwinnaar
en Belgisch kampioen Niels Albert, Kevin Pauwels en Sven Nys tot de het kransje der
topfavorieten. Net zoals vorig jaar zullen ze evenwel moeten afrekenen met de
huidige wereldkampioen Zdenek Stybar.
Bij de beloften lijken vrijwel al onze landgenoten in staat te zijn om een medaille in de wacht te slepen. Veel zal
ongetwijfeld afhangen van de vorm van de dag. Bij de junioren verwachten we dan weer veel van Laurens Sweeck.
Zijn winst in het eindklassement van de Wereldbeker bij de juniores leverde ons land overigens een 6 de plaats op bij
de junioren. Bij de dames ten slotte hopen we op een top-10 plaats voor Belgisch kampioene Sanne Cant.
De volgende renners maken deel uit van de selectie:
Dames: Sanne CANT – Ellen VAN LOY
Heren Junioren: Daniel PEETERS – Diether SWEECK – Laurens
SWEECK – Jens VANDEKINDEREN – Michael VANTHOURENHOUT
– Yorben VAN TICHELT
Heren U23: Joeri ADAMS – Jim AERNOUTS – Vincent BAESTAENS
– Wietse BOSMANS – Vinnie BRAET
Heren Elite: Bart AERNOUTS – Niels ALBERT – Tom MEEUSEN –
Sven NYS – Kevin PAUWELS – Klaas VANTORNOUT – Bart
WELLENS
Programma:
Zaterdag 29 januari:
11u00 Wereldkampioenschap Heren Junioren
14u00 Wereldkampioenschap Heren U23
Zondag 30 januari:
11u00 Wereldkampioenschap Dames
14u00 Wereldkampioenschap Heren Elite
Voor meer info: www.cyclocross-2011.de en www.uci.ch.

BK CYCLOCROSS ANTWERPEN
Het strand van Sint-Anneke vormde in het weekend van 8 en 9 januari het decor voor het BK Cyclocross. Zowel op
organisatorisch als op sportief vlak mogen we terugblikken op erg geslaagde kampioenschappen. Hierbij willen we
dan ook Commercial Renting, die samen met de KBWB instond voor het BK, bedanken voor hun uitstekende
organisatie. Een stralende winterzon zorgde er bovendien voor dat op zondag bijna 20.000 crossliefhebbers naar
Antwerpen afzakten.
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Podium Heren Elite (© Marc Van Hecke)

Podium Heren Beloften

Bij de heren elite was Niels Albert oppermachtig. Na een trage start begon hij aan een indrukwekkende onemanshow
waarbij hij steeds verder weg reed van zijn achtervolgers. Hij behaalde in Antwerpen zijn eerste titel bij de elite. Bart
Wellens werd oververdiend 2de voor zijn ploegmaat Kevin Pauwels. Een zieke Sven Nys gaf op in de voorlaatste
ronde.
Sanne Cant verlengde haar titel bij de dames elite. Na een lange solo zette ze haar concurrenten op geruime afstand.
Nancy Bober en Joyce Vanderbeken vervolledigden het podium.
Ook bij de junioren vielen er geen verrassingen te noteren. De titel ging zoals verwacht naar topfavoriet Laurens
Sweeck. Hij moest daarbij wel tot het uiterste gaan om Jens Vandekinderen en Daniël Peeters af te houden. Joeri
Adams mocht de Belgische kampioenentrui aantrekken bij de beloften. Hij haalde het met lichte voorsprong op
Wietse Bosmans en Kevin Eeckhout.
Dit zijn de overige veldritkampioenen:
- Dames Jeugd: Femke VAN DEN DRIESSCHE
- Nieuwelingen 1e jaar: Stijn CALUWÉ
- Nieuwelingen 2e jaar: Quinten HERMANS
- Elite z/c: Stijn HUYS
Dat het veldrijden enorm populair is in Vlaanderen blijkt niet alleen uit de volkstoeloop, maar ook uit de kijkcijfers.
De rechtstreekse verslaggeving op zondag lokte gemiddeld 712.457 kijkers naar 2BE, met een piek van 1.054.911.
Daarmee haalde het BK in Antwerpen een marktaandeel van 59,5 procent. Een cijfer waarmee we zeer tevreden zijn
en dat bovendien ook erg belangrijk is naar onze samenwerkingspartners toe, die publicitair gezien goed in beeld
kwamen.

ALWEER EEN GESLAAGDE VELOFOLLIES
Met 28.172 bezoekers in 3 dagen tijd en een stijging van opnieuw ruim 10%, werpt Velofollies zich op als de eerste
afspraak van het nieuwe wielerseizoen. Het grote aanbod aan fietsen en accessoires heeft de bezoekers duidelijk
bekoord. Naast de interesse voor race- en sportieve fietsen was er ook heel veel belangstelling voor de elektrische
fietsen die bij diverse exposanten tentoongesteld werden.

Philippe Vandendorpe - Construkt Glas, Carlo Lambrecht - Schilder- en decoratiewerken, Philip Coulier - AcTVty, Dirk Vansteenkiste - Thomas Homecooking,
Jan Van Den Bussche – Vanver, Dries Van Canneyt – nv Aedimar, Michel De Vleeschauwer – Openbare Verlichting GFM, Philip Eggermont - Magis Trading nv
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Met meer dan 170 exposanten en dubbel zoveel merken is Velofollies
groter dan ooit en mag de beurs zich na deze 5de editie dan ook terecht
op dezelfde hoogte plaatsen als de overige internationale fietsbeurzen.
En 2012 belooft nog groter te worden. Veel bedrijven die dit jaar niet
als exposant aanwezig waren, zijn als bezoeker een kijkje komen nemen
en hebben reeds bevestigd dat zij er volgend jaar absoluut bij willen
zijn!

Niet alleen het aanbod van fietsmerken, maar ook de aanwezigheid van
tal van renners en ex-renners was dit jaar opnieuw overweldigend.
Johan Museeuw, Dirk De Wolf, Eddy Merckx, Tom Boonen, Andrea Tafi, Wouter Weylandt, Stijn Devolder, Nico
Mattan,… Je kon ze allemaal tegen het lijf lopen op Velofollies. Overige topmomenten waren o.a. de praatsessies in
Brasserie Flandrien met renners van Omega-Pharma-Lotto, Vacansoleil, Garmin
en Team Leopard. Maar ook de signeersessies met Karl Vannieuwkerke en Eddy
Merckx en natuurlijk de ploegvoorstelling van QuickStep, met om en bij de 3.000
toeschouwers, werden bijzonder gesmaakt.
Met ruim 1.200 deelnemers uit diverse landen waren ook de BMX-wedstrijden
opnieuw van topniveau. Met een aantal waar zelfs wereldbekerwedstrijden van
dromen, was dit dus een goede testcase als voorbereiding op de EK-rondes die
volgend jaar tijdens Velofollies worden georganiseerd. De finale van de elite op zaterdag was internationaal gekleurd
met Denen, Fransen, Nederlanders en Britten. De Belgen sneuvelden jammer genoeg reeds in de halve finales.
Martijn Jaspers uit Nederland kaapte uiteindelijk het goud weg. Op zondag won de Nederlander Niels Tepper bij de
elite. Hier wel een Belg in de finale, Arnaud Drouguet op de 4de plaats, en daarmee automatisch Belgisch Kampioen
BMX Indoor.
De 3de editie van de veldrit voor miniemen en aspiranten brak eveneens records. Meer dan 200 deelnemers werden
verwelkomd aan de start, waardoor o.a. de wedstrijden van aspiranten in 2 reeksen moesten worden gereden. Deze
wedstrijden waren trouwens de laatste van het regelmatigheidcriterium voor aspiranten « Cyclo for Kids », dat
gewonnen werd door Eli Iserbyt bij de 14-jarigen en Alessio Dhoore bij de 13-jarigen.
De succesformule met een ruim aanbod merkstanden, de aanwezigheid van renners en ploegen, praatsessies,
wedstrijden e.d. wordt bijzonder gesmaakt door het publiek. Naar 2012 toe wordt dan ook op de ingeslagen weg
verder gegaan. De 6de editie van Velofollies kondigt zich alvast aan op 20, 21 & 22 januari 2012.

RECREATIEF WIELERSEIZOEN 2011
Het koude winterweer is nog niet helemaal voorbij, maar toch begint het bij de meeste recreatieve wielertoeristen
stilaan te kriebelen en kijken zij reeds uit naar het voorjaar. De piste van het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent
mag dan al een goed alternatief zijn om tijdens de wintermaanden in conditie te blijven, je kan alleszins maar beter
op tijd uit je winterslaap ontwaken want het voorjaar kondigt zich mooi aan. Naast de reeds gekende tourtochten
wordt het aanbod namelijk uitgebreid met 5 wielertoeristische organisaties gelinkt aan de voorjaarsklassiekers van
de profs. Dankzij de Flanders Classics Cyclo kunnen de recreatieve fietsers nu ook deze wielerwedstrijden in dezelfde
sfeer mee beleven. Ook de Bank van De Post Cycling Tour staat opnieuw op het programma met een aanbod van 10
mooie tochten gespreid over het hele seizoen 2011.
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Hierna volgt het programma samen met enkele klassiekers die je best nu al in je agenda kan noteren:

27/02
20/03
26/03
09/04
16/04

Omloop Het Nieuwsblad – Gent
Dwars door Vlaanderen – Waregem
Gent-Wevelgem – start in Wevelgem
Brabantse Pijl – Leuven
Scheldeprijs – Schoten

19/03
26/03
16/04
07/05
14/05
28/05
04/06
12/06
02/07
20/08

Ename Classic – Zottegem
Omloop Passage Fitness – Gent
AVS Peter Van Petegem Classic – Oudenaarde
Grinta! Challenge – Kain
Cyclo Sprint Classic – Heusden-Zolder
La Chouffe Classic – Houffalize
Lotto Tour de Namur – Namur
Decathlon Tilff-Bastogne-Tilff – Angleur
Decathlon Classic – Leuven
Lotto Géants des Ardennes – Angleur

Enkele Klassiekers:
02/04 Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen & MTB’ers – Ninove
23/04 Liège-Bastogne-Liège cyclo – Liège
18/06 Gran Fondo Eddy Merckx – Huy
03/07 Word Flandrien – Herzele
Uiteraard zullen alle aangesloten wielertoeristen binnenkort een zomerkalender ontvangen met een volledig
overzicht en details van alle recreatieve tourtochten. Een aanbod dat uiteraard veel uitgebreider is dan enkel de
klassieke tochten van Flanders Classics of de Bank van De Post Cycling Tour. Grote en kleine organisaties die de
moeite waard zijn en iedereen de mogelijkheid bieden om actief bezig te zijn en zijn of haar hobby te kunnen
uitoefenen.
Recreatieve fietsliefhebbers die nog niet zijn aangesloten bij onze federatie, raden we uiteraard een lidmaatschap
sterk aan. Meer info en alle voordelen (o.a. verzekering) van een wielertoerisme vergunning bij Wielerbond
Vlaanderen of Vélopass bij FCWB vindt u terug op de respectievelijke websites van de vleugels:
www.wielerbondvlaanderen.be en www.fcwb.be.
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Graag willen we ook nog de aandacht vestigen op een niet te missen afspraak die je best nu al aanduidt in je agenda:
de Belgian Cycling Happening te Roeselare op 26, 27 en 28 augustus 2011 wordt een heus wielersportfeest. Iedereen
vindt er wel een tocht of een afstand naar zijn gading, van tochten voor de goed getrainde wielertoerist tot rustige
familieuitstapjes en begeleide tochten voor de Kids. Elke dag worden er trouwens nieuwe omlopen voorgeschoteld.
Verdere details en info worden nog uitvoerig besproken in de volgende Recrea magazines en zullen ten gepaste tijde
eveneens op de lokale website terug te vinden zijn.
Voor meer info: Björn Leenknegt – GSM: 0496/26.48.06 - E-mail: bleenknegt@roeselare.be - www.roeselarefietst.be.

CURSUS NAQI VERZORGERS
Op zaterdag 15 januari organiseerde onze sponsor Naqi in het
bondsgebouw van de KBWB een opfrissingscursus over
basiswondzorg en het gebruik van Naqi-producten voor
sporters. Deze cursus, die speciaal werd ingericht voor de
verzorgers die regelmatig meegaan met onze nationale
ploegen, werd gegeven door Katrien Geyskens en kinesist
Paul Van Loon. Dankzij deze bijeenkomst zullen onze
verzorgers de producten van Naqi veel doelgerichter kunnen
gebruiken, wat de prestaties van onze renners alleen maar
ten goede kan komen. Later dit jaar zal er bij voldoende
interesse nog een tweede cursus plaatsvinden.
Voor meer info over Naqi: www.naqi.com.

PROGRAMMA NATIONALE PLOEGEN FEBRUARI
PISTE
26/01-03/02
18-20/02

Voorbereidingsstage Wereldbeker – Benicassim (ESP)
Wereldbeker Manchester (GBR)

WEG – Dames Jeugd
18-20/02
Stage – Vielsalm
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