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ACTION
CADEAU

KAART

UITZOEKEN

KATOEN

DRAADLOOS

patchwork of
uni doorgestikt
royaal formaat
240x220 cm

korte mouw
ronde hals
zwart of wit
maten S-XXL

met 3,5’’ LCD kleurenscherm
ingebouwd in de spiegel
draadloze zender
start automatisch
bij achteruitrijden

QUILT
BEDSPREI

ACTIONFIT

15.95

MULTI
VITAMINES
multi AZ 90 tabletten,
glucosamine 60 tabletten,
omega-3 90 capsules of
calcium/magnesium/zink/D3
90 tabletten

N D!
IN D E M A A
D E ‘R ’ Z IT

2.49

HEREN
T-SHIRT

heren
JOGGING
BROEK
maten S-XXL

3.99

MET STRASS

MEISJES
SOKKEN
met strass
DAMES
SOKKEN
zwart
maten 36-41
3 PAAR

2.29

TRENDY

Ø 40 cm

diverse kleuren
met schouderriem

DAMES
TAS

1.69

Jasper Stuyven start voor het eerst in GP Jef Scherens op zondag 15 september

64.95

ZWARE KWALITEIT

VERHUIS
DOOS
eenvoudig
opzetten door
autolock bodem
48x32x33 cm

diverse kleuren
maten 23-38

KRANSMAND OF

HERFST
KRANS

1.99

auto
ACHTERUITRIJ
LAMP
met waarschuwingssignaal

3 PA A R

1.99

transparant/bruin
VERPAKKINGS
TAPE
50 mm x 66 m

0.59

DECORATIE

0.89

HOTFIX
APPLICATOR
voor het trendy customizen
van kleding en accessoires
incl. 7 opzetstukjes
en decostenen
starterset
Recupel € 0,35

VERZORGINGS
PRODUCTEN
shampoo 400 ml,
conditioner 400 ml
of bodylotion 200 ml

0.65

1.59

KUNSTSTOF

SNIJ
PLANK

7.95

diverse kleuren
36x24 cm

1.49

5.95

DIVERSE KLEUREN

DAMES
SJAAL
met elastiek

kunststof
SNIJPLANK
27x16,5 cm

(1 l = € 2,48/4,95)

gezichts
REINIGINGS
DOEKJES
25 stuks

excl. inhoud

bijbehorende
DECOSTENEN
of STUDS
diverse varianten

Zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden van do. 05
05-09-2013
-09-2013 t/m wo. 11-09-2013

COCONUT CARE

5.49

10 vakken
HANDTAS
ORGANIZER
27x9x15 cm

0.99

0.49 -

RVS
KEUKEN
MESJES
5 stuks

0.49 -

1.42

diverse kleuren
DAMES
RIEM
85-95 cm

0.69

HOOGMIS VOOR
WIELERLIEFHEBBERS

“Ik wil vooral ervaring opdoen”

ACHTERUITRIJ
CAMERA
Recupel € 0,10
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Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.be
Mediargus

HEVERLEE - Op zondag 15 september maakt Jasper Stuyven zijn officieel debuut in de GP Jef
Scherens. Hij start met het nationale beloftenteam in de Leuvense hoogmis van het wielrennen.
“Ik ben al een paar keer gaan kijken naar de wedstrijd, maar nu kan ik ze zelf rijden. Ja, ik kijk er
echt naar uit !”, zegt de grote belofte uit Heverlee.
Het is niet eenvoudig om Jasper
Stuyven thuis te vinden. De ene
rittenwedstrijd volgt de andere
op. Even op adem komen zat er
nauwelijks in de jongste weken.
“Maar nu ben ik twee weken in
Heverlee en kan ik de Grote Prijs
Jef Scherens grondig voorbereiden. Of ik het parcours nog niet
van buiten ken ? Nee, helemaal
niet want door de werkzaamheden aan de Lüdenscheidsingel
wordt de traditionele omloop gewijzigd. We gaan nu ook enkele
toertjes rijden in de regio van
Neerijse en Huldenberg, heb ik
begrepen. Als ik daar enkele rondjes rijd, heb ik meteen een degelijke training van meer dan vijftig
kilometer”, zegt Jasper Stuyven,
net terug van de Ronde van de
Toekomst en een rittenkoers in
het Amerikaanse Utah.
BOCHTENWERK
De kersverse profrenner – hij tekende zopas een profcontract voor
twee seizoenen bij het Amerikaanse team van Trek en ploegleider Dirk De Mol – hoopt vooral in
de finale op de Bondgenotenlaan
een rol te kunnen spelen. “Ik heb
de finale nooit meegemaakt als
toeschouwer omdat ik in de namiddag zelf vaak moest koersen.
Het moet een geweldig gevoel geven telkens door de Bondgenotenlaan te kunnen vlammen. Ik

wil me laten zien, ook al omdat al
mijn vrienden zullen komen kijken en supporteren. Het blijft een
lastige wedstrijd, met al die beklimmingen en het vele bochtenwerk”, aldus Jasper nog.
INTERESSE
De renner uit Heverlee genoot
vorig jaar al de interesse van enkele profteams, maar besloot toch
nog een seizoen langer bij de beloften te koersen. Een geslaagde
beslissing, vindt hij nu. “Ik ben
echt blij dat ik toen gewacht hebt

“Ik ben opgetogen dat ik mijn
kans krijg bij de profs”
om te tekenen omdat ik me er eigenlijk niet klaar voor voelde. Tijdens de zesdaagse Tour of Utah,
enkele weken geleden, heb ik het
nog gevoeld : vorig jaar kon ik dat
niveau met de profs nog niet aan.
Nu stond ik zelfs een paar keer
mee op het podium en besef ik ook
dat ik nu wel klaar ben voor een
carrière bij de grote jongens.”
Jasper Stuyven wordt bestempeld
als een grote belofte. Hij werd wereldkampioen bij de juniores en
won ook Parijs-Roubaix op die
leeftijd. Ook bij de beloften staat
hij meer dan zijn mannetje.
“Koersen bij de profs is toch nog
altijd wat anders, dat heb ik al gemerkt. Mijn droom om het ooit zo

ver te schoppen in het wielrennen, is gerealiseerd. Nu wil ik verder… Mijn ambities ? Het worden twee seizoenen waarin ik
vooral wil leren. Vooral ervaring
opdoen : hoe rijd ik een finale en
wat kan ik nog in het hectische
slot van een wedstrijd ? Ik zal me
vooral ten dienste stellen van de
ploeg, als jongere, maar als ik ooit
de mogelijkheid krijg om een vrije
rol te spelen in één of andere wedstrijd, zal ik die kans ook volop benutten.”
TOEKOMST
Of hij al zicht heeft op zijn programma van 2014 ? “Het wordt
een beetje afwachten. Ik heb in
het verleden al wel laten zien dat
zowel eendagswedstrijden als rittenkoersen me liggen. Dus het zal
waarschijnlijk wel een combinatie worden van de twee. Ik ben
vooral opgetogen dat ik mijn kans
krijg bij de profs en dat het enorm
goed klikt binnen mijn toekomstig team…”, aldus Jasper Stuyven
die na Leuven ook nog start in de
GP van Wallonië en ook nog naar
het WK voor beloften in Firenze
trekt. “Daar wil ik in schoonheid
afscheid nemen van de beloftencategorie”, zegt Jasper ter afronding. (KHH/foto krl)
Jasper Stuyven rijdt mee
in de GP Jef Scherens.

Blijven studeren in afstandsonderwijs

Jasper Stuyven na de Ronde van Vlaanderen voor beloften dit jaar.

HEVERLEE - Jasper Stuyven zal geen profrenner zijn zoals alle anderen want hij wil ook volgend seizoen verder studeren. Terwijl andere renners niksen op hun bed duikt Jasper de boeken in.
“Het is inderdaad een wat andere manier van leven als profrenner”,
haakt hij meteen in. “Ik volg de richting communicatiemanage-

ment in het afstandsonderwijs in Kortrijk. Tot nu toe ben ik geslaagd in alle vakken. Het gaat om een opleiding over vier jaar, maar
omdat ik per jaar minder studiepunten kan opnemen, zal mijn opleiding wat langer duren. Tijdens mijn recuperatie na het trainen of
het koersen, in het buitenland of hier, lees ik een aantal handboeken en neem notities. Van die notities worden dan samenvattingen
gemaakt en op geregelde tijdstippen bereid ik me dan voor via die
samenvattingen op mijn examens. De school in Kortrijk voelt dat
perfect aan en geeft me heel veel vrijheid. Ik kan mijn studie perfect
regelen zodat ik ook mijn job als renner naar behoren kan uitoefenen.”
Een renner die veel leest, het komt niet vaak voor. “Ik heb me vorige
maand in Amerika nog een e-reader aangeschaft waardoor ik boeken kan lezen op een schermpje, in het vliegtuig of in de wagen. Ik
wil terug meer lezen zoals vroeger. Toen dook ik al vaak onder in de
literatuur, bij wijze van ontspanning.”
Veel tijd om te ontspannen heeft de renner uit Heverlee niet echt.
“Als ik thuis ben, komen mijn vrienden af en dan lachen we een
beetje en doen we vooral niets. Ik heb ook een erg goede maat uit
Hasselt waar ik soms zes uur mee ga fietsen, dat voelt niet aan als een
training omdat we voortdurend zitten te kletsen en rond te kijken.
Als ik naar Leuven ga, is het vooral om de multimediawinkels te
bekijken”, aldus Jasper. (KHH/foto Belga)

Koffie drinken
in de Parijsstraat
HEVERLEE - Als Jasper al eens naar
Leuven kan, is het vooral om wat te flaneren langs de winkels. De kroegen op de
Oude Markt laat hij als renner links liggen.
“Je kan overal wel een koffie drinken in
Leuve,n maar er is maar één echte gelegenheid waar ze de beste koffie hebben: de
Onan in de Parijsstraat. Ik vind het jammer dat Leuven geen echt koffiehuis
heeft. De koffie smaakt overal in de stad
hetzelfde behalve in de Parijsstraat.”
“Leuven is voor de rest een erg gezellige
stad waar je veel contact kan hebben met
jongeren. Het leeft hier altijd, er is ontzettend veel te doen ook. Leuven is niet te
klein en ook niet te groot. Ik amuseer me
hier altijd…”, zegt Jasper die geboren en
getogen is in Heverlee en daar ook nog bij
zijn ouders woont, ‘hotel mama’ zoals dat
heet…
(KHH)
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