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WK PISTE APELDOORN
Door de vele blessureperikelen in de aanloop naar het WK op de piste einde maart kwamen we met een gehavende
nationale ploeg aan de start. Desondanks hebben onze pistiers het er niet slecht van afgebracht op de wielerbaan
Omnisport in het Nederlandse Apeldoorn.

Na zijn zilveren medaille in het omnium op het EK voor beloften in Sint‐Petersburg vorig jaar behaalde de 19‐jarige
Gijs Van Hoecke op een schitterende manier brons op het WK bij de ‘groten’. Zonder zijn val tijdens de afvalling had
er wellicht zelfs meer in gezeten. Een onverhoopte medaille, maar wel een erg belangrijke prestatie want goed voor
heel wat kwalificatiepunten voor de Olympische Spelen van Londen 2012.
Debutante Else Belmans zorgde bijna voor nog een verrassing door ons land ei zo na een 2de medaille te bezorgen in
de scratch. Belmans ging in de slotfase in de tegenaanval en kon aansluiten bij de kopgroep met onder meer
Marianne Vos. In de eindsprint strandde ze echter nipt op de 4de plaats.
In de individuele achtervolging werd Dominique Cornu 6de in een matige tijd. Nicky Cocquyt eindigde als 8ste in de
scratch. Een zelfde plaats was weggelegd voor onze heren in de ploegenachtervolging. Dominique Cornu, Ingmar De
Poortere, Jonathan Dufrasne en Gijs Van Hoecke bleven met hun tijd ongeveer een halve seconde boven het
Belgische record (4:06.718). Bij de dames konden we door de blessure van Kelly Druyts helaas niet met ons sterkste
trio starten. Jessie Daams, Jolien D’Hoore en Else Belmans legden beslag op de 10de plaats. Op de slotdag werd Jolien
D’Hoore 13de in het omnium, terwijl Kenny De Ketele en Tim Mertens 7de werden in de ploegkoers.

VERKENNING WK WEG KOPENHAGEN
Onze bondscoaches Carlo Bomans en Jean‐Pierre Dubois hebben op
woensdag 27 april in het gezelschap van Tom Boonen, Philippe Gilbert en
belofte Jelle Wallays het WK‐parcours van Kopenhagen verkent. Onder
een enorme mediabelangstelling konden ze ter plaatse vaststellen dat het
een mooie, snelle omloop is die zich wellicht zal lenen tot een
massasprint. Al kunnen de weersomstandigheden in Kopenhagen in
september nog roet in het eten gooien.
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UCI NATIONS CUP U23
Na 4 van de 6 wedstrijden die meetellen voor de Nations
Cup U23 staan we voorlopig op een welverdiende 3de
plaats in het landenklassement, op amper één punt van
Italië. Na de eerder tegenvallende prestaties in de Ronde
van Vlaanderen U23, hebben onze nationale beloften zich
in de daaropvolgende wedstrijden herpakt. Dit
resulteerde onder meer in een knappe 3de plaats van Tosh
Van Der Sande in La Côte Picarde, een 2de plek van Robin
Stenuit in de ZLM Tour en ritwinst van Sean De Bie en een
11de plaats van Eliot Lietaer in het eindklassement in
Toscana‐Terra di ciclismo. In diezelfde rittenwedstrijd
veroverde Tim Wellens ook nog de bergtrui.
Onze nationale ploeg U23 in Toscana‐Terra di ciclismo

De resterende wedstrijden:
‐ 02‐05/06: Coupe des Nations Ville de Saguenay (CAN) – geen deelname
‐ 04‐11/09: Tour de l’Avenir (FRA)
Voor alle resultaten: www.uci.ch.

EK BMX 2011
EUROPEES BMX‐SEIZOEN GEOPEND IN ZOLDER
Tijdens het eerste weekend van april vonden in Zolder de 1ste en 2de manche van het EK BMX plaats. Marc Wauters
en een grote ploeg gemotiveerde medewerkers stonden in voor een zeer goede organisatie. Maar liefst 870 renners
kwamen aan de start, waaronder 189 Belgen. Onder hen ons nationaal team, ons nationale beloften‐ en talentteam.
Onder een stralende zon op zaterdag deden de renners van het talentteam het schitterend. Brett Jacobs plaatste zich
bij de Boys 11/12 vlot voor de finale, waarin hij knap 2de werd. Bij
de Boys 13/14 maakte Seppe Willems een sterke indruk. De
technisch erg begaafde renner stootte door naar de halve finale,
maar kwam daarin helaas ten val. Joffrey Wouters knokte zich als
eerstejaars in de categorie Boys 15/16 knap naar de halve finales.
Maar liefst 19 Belgen bereikten de finales. Tessa Zwaenepoel
(Girls 9/10) en Dennis Van Hoof (Cruisers 17/24) wonnen hun
finale. Marthe Goossens (Girls 9/10), Shannen Smets (Women
17+) en Brett Jacobs (Boys 11/12) werden in hun categorie 2de en
dan waren er nog 3de plaatsen voor Lauren Stevens (Boys 15/16)
en Karo Vertessen (Girls 13/14).
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Op zondag werd de wedstrijd in typisch Belgisch regenweer gereden. Tori Van
De Perre behaalde de enige Belgische finaleplaats in de Championships klasse.
Onze junior geraakte echter van de baan en kon zo haar kansen niet ten volle
verdedigen. Tori werd uiteindelijk 7de in de finale. Bij het talentteam was het
opnieuw Brett Jacobs die de beste prestatie van de Belgen neerzette. Hij
haalde voor de 2de maal in één weekend het podium met een knappe 3de
plaats.
Ook Peter Geys (Men 30+), Tessa Zwaenepoel en Yentl Nys (Girls 11/12) deden
even goed. Milan Fretin (Boys 9/10) en Shannen Smets (Women 17+) werden 2de en er waren overwinningen voor
Dennis Van Hoof en Alain Deschagt (Cruisers 40/44).

MOOIE PRESTATIES VAN DE BELGISCHE DAMES IN COMPIÈGNE
Het voorbije paasweekend trokken maar liefst 1.320 BMX’ers naar het Franse Compiègne voor de 3de en 4de ronde
van het EK BMX. Bij de Belgen was het vooral uitkijken naar het wederoptreden van Elke Vanhoof.
Op zaterdag maakte Elke een stevige indruk tijdens de reeksen. Ze won haar kwartfinale, maar in de halve finale kon
ze na een minder sterke start niet meer terugvechten en werd ze uitgeschakeld. Junior Tori Van De Perre kon zich
wel plaatsen voor de finale en werd daarin knap 5de.
Op paaszondag stond de 4de manche van het EK op het programma. Elke Vanhoof controleerde tijdens de manches
haar wedstrijden beter, zonder daarin echter al haar krachten te verspelen. Een goede tactiek bleek later, want
tijdens de kwartfinales en halve finales draaide alles vlotter dan zaterdag. Elke kon zich verdiend plaatsen voor de
finale en werd 7de. Tori Van De Perre behaalde opnieuw een 5de plaats in de finale, waardoor ze opklimt naar een
verdiende 8ste plaats in de tussenstand van het EK.
Ook in de Challenge‐klassen waren het vooral de dames die voor de podiumplaatsen zorgden. Tessa Zwaenepoel
(Girls 9‐10) en Shannen Smets (Women 17+) behaalden beiden zilver, terwijl Yentl Nys 4de werd bij de Girls 11‐12.
Verder waren er finaleplaatsen voor Thomas Jamar (6de Boys 9‐10), Lauren Stevens (7de Boys 15‐16) en Ton Cleyne
(3de Cruisers 45+).
Tussenstand EK BMX na 4 wedstrijden:
‐ Junior Women: 1. Elis Ligtlee (NED), 2. Laura Smulders (NED), 3. Enora Le Roux (FRA), 8. Tori Van De Perre
‐ Junior Men: 1. Thomas Doucet (FRA), 2. Benjamin Janssens (FRA), 3. Quentin Derom (FRA), 60. Michael Bogaerts
‐ Elite Women: 1. Manon Valentino (FRA), 2. Jana Horakova (CZE), 3. Eva Ailloud (FRA), 16. Elke Vanhoof
‐ Elite Men: 1. Joris Daudet (FRA), 2. Thomas Hamon (FRA), 3. Andre Fossa Aguiluz (NOR), 29. Arnaud Dubois, 47.
Toon Jacobs, 85. Bryan Warnier
Voor meer informatie: www.belgiancycling.be.

1.000 KM KOM OP TEGEN KANKER
De 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker is de langste fietstocht in Vlaanderen. Deze fietstocht staat ook
symbool voor het afzien en de zware inspanningen waarmee kankerpatiënten geconfronteerd worden. Maar de
1.000 kilometer is nog meer: ze wil geld inzamelen om de wetenschappelijke strijd tegen kanker te verbeteren.
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Fiets mee met de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker tijdens het Hemelvaartweekend van 2 tot 5 juni 2011.
1.000 km fietsen in 4 dagen, door heel Vlaanderen. Een extreem straffe steunbetuiging aan wie strijdt tegen kanker.
1.000 km afzien voor een ander.
Alle deelnemers aan de 1.000 km engageren zich bovendien om 5.000 EUR in te zamelen voor kankeronderzoek.
Deelnemen is dus meer dan een steunbetuiging. Deelnemen maakt echt het verschil.
Voor meer informatie: www.1000km.be.

BELGISCH MTB‐SEIZOEN 2011
BELGACOM BELGIAN MTB GP
Op 2 mei werd in het bijzijn van ‘peter’ Sven Nys de 2de Belgacom Belgian MTB Grand Prix voorgesteld aan de pers.
Met Stoumont (14/05), Averbode (02/06), Boom (18/06), Sankth‐Vith (02/07) en Geraardsbergen (09/07) staan er dit
jaar 5 manches op het programma.
Sven Nys zal elke manche betwisten om zo zijn UCI‐puntentotaal op te krikken met het oog op een goede startpositie
op het EK en WK. Deze kampioenschappen zijn nodig om zich te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van
Londen 2012. Nys is evenwel niet de enige grote naam op het programma, ook Belgisch kampioen Kevin Van Hoovels
zal aan alle manches deelnemen. Wereldkampioen Hermida en tweevoudig Olympisch kampioen Absalon zullen
zeker en vast aanwezig zijn in Stoumont.
Averbode en Stoumont lijken spek voor de bek van vele crossers. Tom Meeusen, Sven Vantourenhout, Bart Aernouts
en Rob Peeters zullen op de startlijst staan van Stoumont, terwijl Kevin Pauwels en Klaas Vantornhout present zullen
tekenen in Averbode. Bart Wellens betwist naast Stoumont en Averbode ook nog Sankth‐Vith.
Dit Belgacom Belgian MTB circuit wordt naast de titelsponsor Belgacom mogelijk gemaakt dankzij de steun van een
aantal belangrijke partners zoals de Nationale Loterij, Merida, Nissan en Het Laatste Nieuws.
Voor meer informatie: www.belgacomgp.be.
Graag verwijzen we ook nog even naar de andere belangrijke Belgische MTB wedstrijden op de UCI MTB‐kalender:
07‐08/05
Antwerp MTB Cup (UCI ‐2)
04‐05/06
Malmedy (UCI ‐1)
18/09
Beringen (UCI ‐2)

PROGRAMMA MERIDA FLANDERS CUP EN WALLONIA CUP

26/06
31/07
07/08
21/08
28/08
04/09

Paal
Eksel
Kessel
Sint‐Lievens‐Houtem
Langdorp
Genk

14‐15/05 La Calamine
21‐22/05 Eupen
23‐24/07 Ouren
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RECREATIEF WIELERSEIZOEN 2011
De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, samen met de vleugels WBV en FCWB, zorgt jaarlijks voor aantrekkelijke
laureaatschappen waarbij de wielertoerist kan deelnemen aan een reeks mooie tochten. Deze Classics staan voor
kwalitatieve organisaties met verschillende omlopen op mooie landelijke, rustige wegen en degelijke bevoorrading,
kleedkamers/douches. Naast de 3 bestaande nationale laureaatschappen (zijnde het Classics laureaatschap, het
Nationaal VTT laureaatschap en de Beker van België) werd er dit jaar een nieuw laureaatschap in het leven geroepen
in samenwerking met de Liberale Mutualiteiten: de LM Classics.
Om laureaat Liberale Mutualiteit Classics te worden, volstaat het deel te nemen aan 3
van de 5 geselecteerde Classics. De gereden afstand noch de formule doen er toe. Elke
fietser die aan meer dan 3 tochten heeft deelgenomen mag zich dan ook verwachten
aan een mooie LM‐wielertrui.
Zowel KBWB als LM zijn beide trots op deze nieuwe
samenwerking. Volgens de Liberale Mutualiteit passen deze
LM Classics perfect binnen hun filosofie dat sporten
onontbeerlijk is voor een gezond leven. Het is ten slotte
bewezen dat regelmatig bewegen talrijke voordelen biedt,
zowel fysiek als mentaal.

©Andrea Roegiers

Daarom geeft de Liberale Mutualiteit hun leden die aan sport
doen een financieel duwtje in de rug. Er is een tussenkomst van
minimum 25 euro in o.a. de prijs van de recreatieve vergunning,
maar bv. ook in een abonnement bij een fitnesscentrum, een
inschrijving bij een erkende sportclub, joginitiaties, enz. worden
ondersteund door de Liberale Mutualiteit.
Onder het motto « Iedereen op de fiets » moedigt de partner
van de Belgische Wielrijdersbond u aan om meer te bewegen.

Hierna volgt het concrete programma dat je best nu al in je agenda kan plannen:
25/06 ‐ Belgian Championship Cycling Happening – Hooglede (West‐Vlaanderen)
Cyclo: 40 ‐ 80 ‐ 120 km
23/07 ‐ Rik Van Steenbergen Classic – Aartselaar (Antwerpen)
Cyclo: 50 ‐ 85 ‐ 100 ‐ 155 km
06/08 ‐ Marc Wauters Classic ‐ Heusden‐Zolder (Eversel) (Limburg)
Cyclo: 50 ‐ 95 ‐ 155 km
20/08 ‐ Omloop van de Voervallei – Vossem (Vlaams‐Brabant)
Cyclo: 35 ‐ 75 ‐ 125 km
17/09 ‐ Vriendschapstocht – Ertvelde (Oost‐Vlaanderen)
Cyclo: 35 ‐ 60 ‐ 105 ‐ 135 km / Kids: 20 km ‐ VTT: 25 ‐ 45 ‐ 65 km
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Voor meer informatie over de Classics en de controlebladen:
www.lm‐classics.com of www.belgiancycling.be (kies Disciplines en Recreatie).
De Nationale Happenings op een rijtje:
25/06
Belgian Championship Cycling Happening – Hooglede (West‐Vlaanderen)
03/07
Belgian VTT Happening – Oud‐Heverlee (Vlaams‐Brabant)
26‐28/08 Belgian Cycling Happening ‐ Cyclo & VTT – Roeselare (West‐Vlaanderen)
De Bank van de Post Cycling Tour:
07/05 Grinta! Challenge – Kain
14/05 Cyclo Sprint Classic – Heusden‐Zolder
28/05 La Chouffe Classic – Houffalize
04/06 Lotto Tour de Namur – Namur
12/06 Decathlon Tilff‐Bastogne‐Tilff – Angleur
02/07 Decathlon Classic – Leuven
20/08 Lotto Géants des Ardennes – Angleur
Nog enkele mooie klassiekers:
18/06 Gran Fondo Eddy Merckx – Huy
03/07 Word Flandrien – Herzele

PARTNERSHIP NNOF
Nnof, Nearly New Office Facilities (het netwerk van bedrijven met
duurzame diensten in de sector van hedendaagse kantoorinrichtingen) is
de nieuwe sponsor van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond.
Het doel van de sponsorovereenkomst is een sport te ondersteunen die
heel toegankelijk is en die door iedereen en op eender welk tijdstip kan
beoefend worden. Er werd dus niet voor een wielerploeg gekozen, dan
wel voor de organisatie die achter de promotie van de wielersport staat. In het kader van de sponsorovereenkomst
zal de KBWB ook een beroep kunnen doen op de logistieke diensten van de verhuizersgroep achter Nnof, met name
Your Mover. Bovendien zal Your Mover de eigen medewerkers en de klanten volop stimuleren om met z’n allen de
wielersport uit te oefenen én mee te maken.
Sinds eind 2009 wordt het ‘Nearly New Office Facilities’‐concept toegepast op alle bedrijven binnen de groep: Your
Mover Vandergoten, Your Mover Logistics, D&C Services en Remus Verhuizingen. De Nnof‐dienstverlening streeft
naar het verlengen van de levensduur van kantoormeubelen. Vaak volstaat het om de pomp van een kantoorstoel te
vernieuwen, een werkblad van een bureau te wisselen of de rugleuningen en zittingen van de stoelen grondig te
reinigen, om het kantoormeubilair een tweede leven te schenken. Nearly New Office Facilities wil zo een bijdrage
leveren tot het verkleinen van de ecologische voetafdruk qua CO2‐uitstoot, door het verminderen van het
energieverbruik en de nood aan grondstoffen bij de meubelproductie.
Voor meer informatie: www.nnof.be – E‐mail: info@nnof.be.
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PROGRAMMA NATIONALE PLOEGEN MEI
WEG – NIEUWELINGEN
28‐30/05
North West International Youth Tour (GBR)
WEG – JUNIORS
04‐08/05
Nations Cup Course de la Paix (CZE)
25‐29/05
Klimstage Vogezen (FRA)
WEG – DAMES JEUGD
07/05
Lotto Cycling Cup Knokke‐Bredene
WEG – U23
02‐07/05

Klimstage Vogezen (FRA)

WEG – DAMES ELITE
23/05‐26/05 Stage Borlo
PISTE – JEUGD
14‐15/05
Sprint Cup Cottbus (GER)
MTB
21‐22/05
28‐29/05

Wereldbeker Dalby Forest (GBR)
Wereldbeker Offenburg (GER)

BMX
07‐08/05
27‐28/05

Stage Papendal (NED)
Wereldbeker BMX Supercross Papendal (NED)
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