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WK wielrennen

VANDAAG WEGRIT MEISJES-JUNIORES EN BELOFTEN

Jasper Stuyven weet wat het is om
op een WK-podium te staan. Goud
en brons bij de juniores mogen
daarom een vervolg krijgen in zijn
laatste wereldkampioenschap
alvorens naar de profs over te
stappen.
Als de benen even sterk zijn als het
hoofd, dan maakt België vandaag
een flinke kans op eremetaal. Op
zijn 21e demonstreert Jasper Stuyven een nuchter- en vastberadenheid
waar veel van zijn oudere collega’s
een voorbeeld aan kunnen nemen.
Tegelijk is de Brabander razend ambitieus aan de vooravond van zijn
laatste WK voor beloften.
“Ik ben best wel tevreden over mijn
laatste seizoen bij de beloften”, steekt
de jonge Belg van wal. “Het voornemen om er een heel seizoen te staan,
is volbracht. Misschien heb ik niet de
resultaten behaald maar in profkoersen als de rondes van Californië en
Utah of recent nog de GP Jef Scherens
heb ik toch fraaie dingen laten zien.”
Maar het hoogtepunt van het seizoen volgt pas vandaag. “Ik wil er nog
iets moois van maken. Ik heb een heel
seizoen meegedaan voor de knikkers
en dat wil ik op het WK ook doen. In
mijn koersen bij de profs heb ik geleerd hoe ik moet omgaan met mijn
energie om zo fris mogelijk aan de
ﬁnale te beginnen. Die ervaring wil
ik meenemen.”
Het parcours is loodzwaar, bevestigt Stuyven. “Het eerste stuk van de
lange klim wordt door velen onderschat, maar het is een mooie omloop
die uitnodigt tot koersen. Toch is het
niet aan ons om de koers te maken.
Wij hebben niet de topfavoriet: die
rol is in mijn ogen weggelegd voor
Simon Yates en de Fransman Ala-
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philippe. Maar ik ben gebaat bij een
harde koers. Dat de concurrentie mij
bij de favorieten rekent, is logisch. Ik
heb in het verleden bewezen tot de
top te behoren bij de beloften. Ze weten wie ik ben. Als alles op zijn plaats
valt, zit er iets heel moois in. Temeer
daar ik het volste vertrouwen heb in
mijn ploegmaats. Heel de ploeg ﬁetst
op een hoog niveau.”

Jasper
Stuyven.
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PROFDEBUUT
Straks wacht zijn profdebuut bij het
nieuwe Trek aan de zijde van Fabian
Cancellara. Dat er veel van Stuyven
wordt verwacht, brengt hem niet uit
zijn evenwicht. “Ik weet al enkele jaren hoe ik moet omgaan met druk”,
lacht de Brabander. “Maar ze mogen
van mij niet meteen een Saganneke
verwachten. Ik werk gewoon aan
mijn eigen toekomst en ga proberen

om geen stappen over te slaan. Als ik hard blijf
werken in een goede omkadering, dan weet ik
zeker dat ik een goede prof kan worden.”
De keuze voor Trek is bewust. “Ik ken de sponsor al enkele jaren en heb er altijd een goed ge-

gonnen met een ploegentijdrit en geeindigd met een individuele tijdrit. Tussenin krijgen spurters en klimmers de
kans zich te onderscheiden. Nieuw is
de aankomst op de Muur van Guardiagrele met pieken tot liefst 28 procent.
De Tirreno start op 12 maart. GVDL

reerd aan de liesslagader. De Belkinrenner sukkelde de voorbije maanden
met een vernauwing van de bewuste ader, wat leidde tot een prestatieverlies. Het rondetalent mag over een
tweetal maanden opnieuw voluit traiGVDL
nen.

Dockx en Van der Sande
langer bij Lotto - Belisol

Nelson Oliveira verhuist
naar Lampre - Merida

Lotto - Belisol heeft de contracten van
vier renners verlengd. Kempenaar Gert
Dockx ziet zijn contract bij de WorldTourformatie met twee jaar verlengd.
Antwerpenaar Tosh Van der Sande
mag net als Olivier Kaisen en Jonas
Van Genechten een jaar langer voor
het Belgische team fietsen. Hiermee zit
Lotto - Belisol aan zevenentwintig renners voor 2014. Aangezien het budget
op is, worden geen bijkomende aanGVDL
wervingen meer verwacht.

Lampre - Merida gaat Portugees.
Na Rui Costa kondigde het Italiaanse team nu ook de komst van Nelson
Oliveira aan. De 24-jarige Portugees
was vicewereldkampioen tijdrijden
bij de beloften in 2009 en excelleerde
woensdag met een vijftiende plaats in
de individuele tijdrit bij de profs.

Kruijswijk met succes
aan slagader geopereerd

Nu de deal met F1-piloot Fernando
Alonso is afgesprongen, zijn de renners van het huidige Euskaltel druk op
zoek naar nieuwe werkgevers. Kop-

voel bij gehad. Bovendien is het materiaal top.
En ik kijk nu al uit naar wat ik kan leren van
Cancellara, voornamelijk dan in de Vlaamse
klassiekers.”
GUY VAN DEN LANGENBERGH
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O’Reilly noemt BMCverzorger als leverancier
De Ierse Emma O’Reilly, destijds verzorgster bij US Postal en een van de
personen die het dopinggebruik van
Lance Armstrong altijd heeft aangeklaagd, heeft in een beëdigde verklaring Freddy Viaene aangewezen als de
persoon die via haar in 1998 testosteron leverde aan George Hincapie. Viaene werkte lange tijd voor Armstrong
maar stond ook op de loonlijst van
onder meer Quick-Step, Phonak en nu
BMC. Het Zwitserse team heeft in een
officiële reactie gemeld dat deze beschuldigingen gaan over een periode
lang voor Viaene bij BMC aan de slag
GVDL
ging.

Tirreno - Adriatico op
Italiës steilste klim
Organisator RCS heeft in de marge
van het WK het parcours van Tirreno - Adriatico 2014 bekendgemaakt.
Naar goede gewoonte wordt er be-

Steven Kruijswijk is met succes geope-

GVDL

Renners Euskaltel op
zoek naar nieuwe teams

man Samuel Sanchez staat volgens de
Spaanse sportkrant AS dicht bij een
eenjarig contract met Saxobank. Volgens diezelfde krant voert Nieve gesprekken met Sky en kan Landa voor
drie jaar tekenen bij Astana. AS meent
ook te weten dat Igor Anton dicht bij
een overeenkomst met Omega PharGVDL
ma - Quick-Step zou staan.

hij in de aanloop naar de Tour verkeerde verblijfplaatsen had opgegeven om
dopingcontroles te ontlopen. Begin dit
jaar bekende de Deen zijn uitgebreide
dopingpraktijken en wees hij tevens
met een beschuldigende vinger naar
de Raboploegleiding en de medische
staf. In januari zette hij een punt achB
ter zijn actieve carrière.

Strafvermindering voor
gestopte Rasmussen

Nieuwe naam voor Memorial
Frank Vandenbroucke. De semiklassieker Binche - Doornik - Binche wordt
vanaf dit jaar op een ander parcours
gereden onder de naam Binche - Chimay - Binche (cat. 1.1). Sinds 2010
staat de eendagswedstrijd ook bekend
als de Memorial Frank Vandenbroucke, ter herinnering aan de in 2009
overleden renner die in 1996 deze semiklassieker won.Vorig jaar ging de
zege in Binche - Doornik - Binche naar
B
de Brit Adam Blythe (BMC).

De dopingschorsing van de intussen
gestopte Michael Rasmussen is van
acht naar twee jaar herleid. De 39-jarige Deen krijgt strafvermindering omdat hij geholpen heeft in de strijd tegen doping. Hij is nu tot februari 2015
geschorst. “Michael Rasmussen is met
behulpzame, substantiële en gedetailleerde informatie gekomen over zijn
eigen doping en over de rol van andere mensen. Dat is bevestigd door verder onderzoek”, klinkt het. Rasmussen
was in 2007, in dienst van Rabobank,
op weg naar de eindzege in de Ronde van Frankrijk toen bekend werd dat
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“Wij zijn fan van Sagan”

Meisjes-juniores

Rowe vervangt Tiernan-Locke. In
de Britse selectie wordt Tiernan-Locke
vervangen door Rowe wegens onvolGVDL
doende in conditie.

“In Gilbert
geloof ik
deze keer
niet.”
Wim Campe

Het favorietenlijstje voor de
regenboogtrui bij de profs is lang,
maar eentje steekt er met kop en
schouders bovenuit: Peter Sagan.
Een Slovaak zonder ploeg. Geen
erg, vinden ze in het Oost-Vlaamse
Overmere. Aan de oevers van het
meer zijn en blijven ze fan van
Sagan.

De bezielers
van fanclub
‘Fan van
Sagan’ in
Overmere.
FOTO’S GEERT DE
RYCKE, BELGA

Vreemd dat in een land met een
paar keigoede renners een supportersclub voor Peter Sagan het levenslicht zag. Voorzitter Wim Campe
weet nog precies hoe dat kwam.
“Ik baatte acht jaar het café De
Lantaarn uit. Nogal wat clubs vonden bij mij een onderkomen, ook een
wielerpronostiekclub. Sagan stond
een paar jaar geleden ook op het
lijstje van renners. Met weinig
punten, dus werd hij vrij veel
gespeeld als een ploeg werd
samengesteld. Er bestond
dus al een zekere voorliefde voor de Slovaak
nog voor hij echt bekend
werd. Toen hij zijn eerste wedstrijden begon
te winnen, werd die
liefde nog groter”,
vertelt Campe, die
beweert op te staan
en te gaan slapen
met de koers. “Drie
jaar geleden resulteerde dat in een Facebookpagina en zochten
we via de site van Sagan contact met hem. Die site wordt beheerd door zijn beste vriend Michael
Svarka en zijn persoonlijke manager
Jozef Korbel, een gewezen sportjournalist.”

ting vond vorig jaar in Aalst plaats,
naar aanleiding van het criterium.
Alle andere keren was dat in het hotel
waar hij met de ploeg verbleef voor
wedstrijden in ons land. Een sympathieke jongen, die intussen een hype
werd. Fietsen is zijn leven. Patrick Lefevere heeft er nog altijd spijt van dat
hij hem niet kon inlijven, vertelde hij
mij. In 2011, het jaar van Philippe
Gilbert, brak hij helemaal door. Gilbert zei
toen al dat Sagan op
termijn op zijn terrein zijn grootste
concurrent zou
worden. Geen woord
overdreven. Het
blijft wachten
op zijn eerste bezoek,
maar de
familie en
vrienden
van Peter kwamen wel
al langs.
Wij nodigden
ze naar
aanleiding van
de voorbije
Ronde van
Vlaanderen
uit en bezorgden hen een verblijfplaats in een B&B.”
‘Fan van Sagan’ noemt de club
zich, die het niet vreemd vindt te
supporteren voor een buitenlandse
renner.
“Eigenlijk had ik een fanclub voor

SYMPATHIEKE
JONGEN
De Lantaarn doofde intussen uit en
de supportersclub
nam zijn intrek
iets verderop
in café Parking.
Daar kijken ze
popelend uit naar
het eerste bezoek
van de renner.
“Ik had al zes
keer persoonlijk
contact met Peter.
Mijn langste ontmoe-

Greg Van Avermaet willen oprichten. Een kind van de streek. Maar er
is er al een in Het Veerhuis en ik wilde
mijn collega’s geen concurrentie ﬂikken. In hun café hangt trouwens een
trui die ik van Greg kreeg. Ik kwam
ook tot de vaststelling dat je met
een club voor een buitenlandse renner makkelijker in de media komt.
(Lacht) Altijd een meevaller voor een
cafébaas. Maar na de verhuis moeten
we ons nog een beetje reorganiseren.
Daar moet ik samen met Ruud Vandeweghe en Davy Van Hyfte maar
eens werk van maken.”
Daar krijgen ze zondag tijdens het
WK alle tijd voor terwijl ze met zijn
allen hun vingernagels zitten te kortwieken in hun lokaal.
VEEL GELD
“Vorig jaar trokken we met een bus
naar Valkenburg, deze keer moet Peter het zonder ons klaren. Zijn grote
handicap is dat hij niet kan rekenen
op een ploeg. In Valkenburg stond hij
er al na de derde ronde alleen voor.
Maar hij blijft mijn favoriet. Als hij
een goede dag kent… Voor dit WK
liet hij veel geld liggen. Hij paste
voor alle criteriums. Als je weet dat
hij vorig jaar in Aalst 36.000 euro en
in Nederland 42.000 euro opstreek,
weet je hoeveel dit WK hem waard
is. Zijn concurrenten? In Gilbert geloof ik deze keer niet. Voor Van Avermaet had ik altijd al een boontje,
maar krijgt hij een vrije rol? Ik denk
dat Froome de grootste concurrent
wordt voor Peter.”
LUC LAMON

L ‘Fan van Sagan’ is gehuisvest in café Parking aan
de Kruisstraat 61 in Berlare (Overmere). Voorzitter
Wim Campe is bereikbaar via 0475-55.95.34.

PROFS IN BERLARE - MEMORIAL FRED DE BRUYNE

“Wat is er mooier dan dit. Ook al is
het maar een kermiskoers. Kijk eens
naar mijn kilometerteller: bijna 47
km/u gemiddeld”, zuchtte de wegkapitein van de ploeg van sportdirecteur Walter Planckaert. Van Hecke

was samen met zijn drie ploegmakkers Jasper De Buyst, Kenneth Vanbilsen en Kenny De Ketele en nog elf
anderen (met onder meer ook Staf
Scheirlinckx en Koen Barbé, de winnaar van vorig jaar), al na 40 km op
avontuur getrokken. “We hadden
echt een goede groep. Iedereen heeft
gereden voor wat hij waard was. Er
waren geen proﬁteurs bij”, vervolgde
de winnaar.
Zo liepen de leiders tot ruim een
minuut uit. Maar het peloton kwam
terug en bij het ingaan van de slotronde bedroeg de kloof nog 20 secon-

Port of Antwerp Giants speelt in de
achtste finale van de Beker van België op woensdag 9 oktober (20.30u)
bij derdeklasser Ieper. Tweedeklasser
Gembo ontvangt op dinsdag 15 oktoJEVA
ber (20.00u) Okapi Aalstar.

GOLF
Thomas Pieters kende in de First Stage Section C op Ribagolfe in Portugal een mindere dag. De Nijlenaar
stond na twee ronden ruim aan de leiding met vijf strokes voorsprong op
de Amerikaan Daniel Berger. Door
een derde ronde in 80 (+8) staat hij nu
tweede met drie slagen meer dan de
Amerikaan.
JHEL
Chloé Leurquin staat op de WPGA International Challenge in het Engelse
Stoke by Nayland na de eerste ronde
op de negende plaats met 71 slagen
(par).
JHEL
Tamara Luccioli staat op het European Ladies Club Trophy 2013 op Saint
Sofia Golf & Spa in Bulgarije na de eerste ronde met een parscore van 71 op
een zevende plaats.
JHEL
Vijf spelers delen met 64 slagen, acht
onder par, de leiding na de eerste ronde op het Alfred Dunhill Links Championship (EPGA) nabij het Schotse Saint
Andrews. Naast de profs nemen ook
een pak persoonlijkheden deel, die gekoppeld worden aan twee pro’s. Johan
Cruyff, Ruud Gullit, Tim Henman en
filmacteur Hugh Grant zijn de meest
B
bekenden.

JUDO
Ilse Heylen (-52kg) is reekshoofd op
de Grand Prix van Almaty in Kazachstan dit weekend. Op de Europacup
van het Finse Tampere is de Waalse
Sandrine Billiet (-63kg) de enige landB
genote.

TENNIS
Het Belgische Fed Cupteam trekt in
begin februari 2014 naar Boedapest
voor de wedstrijden van de Euro-Afrikaanse zone in Groep I. Kirsten Flipkens en co zullen er indoor op hardB
court aantreden.
Xavier Malisse en Ruben Bemelmans
zijn geplaatst voor de halve finales
dubbel van het Challengertornooi van
het Franse Orléans door winst tegen
de Fransen Benoit Paire/Nicolas RenaB
vand met 6-4, 3-6 en 10/3.
Alison Van Uytvanck (WTA 150) heeft
zich geplaatst voor de halve finales op
het 25.000 dollartornooi in het Britse Loughborough door winst tegen de
Tsjechische Voracova (199) met 6-3,
3-6, 6-3.
FVR
Sofie Oyen staat in de derde ronde op
een 10.000 dollartornooi in Florida na
zeges tegen de Amerikaanse Clarke
(6-2, 6-2) en de Canadese Fournier
FVR
(6-1, 6-4).
De Servische Bojana Jovanovski en
de Chinese Shuai Zhang zijn de finalisten op het WTA-tornooi van het Chinese Ningbo. Jovanovski (WTA 41)
haalde het in haar halve finale tegen
de Zweedse Johanna Larsson (WTA
83) met 4-6, 7-6 (7/2) en 6-4. Zhang
(WTA 74) klopte met 6-3 en 6-0 de
Oostenrijkse Yvonne Meusburger
B
(WTA 57).

TRIATLON

Van Hecke wint in eigen dorp
Preben Van Hecke boekte gisteren
in zijn woonplaats Berlare zijn
derde zege van het seizoen. Na
winst in de Antwerpse Havenpijl
en de Franse Tour de La Somme
vorige week, bezorgde hij daarmee Topsport Vlaanderen - Baloise
al de tiende zege van het seizoen.
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“De concurrentie rekent mij
bij de favorieten. Logisch”
Jasper Stuyven
draagt Belgische
hoop bij beloften
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den. “Ik heb toen iedereen in de groep
aangepord om te blijven rijden. Uit ervaring weet ik dat het in zo’n situatie
niet altijd evident is voor het peloton
om dat laatste kloofje te dichten. Zeker niet wanneer er geen enkele ploeg
echt het initiatief neemt.Een goede
gok, zo bleek.”
Zo bleven de leiders toch buiten
schot. De ploegmaats van Van Hecke werkten de karwei perfect af. De
Buyst en De Ketele hielden het tempo
strak en toen Van Hecke van achter de
rug van zijn ploegmaats op 500m van
de streep enkele lengten kon nemen,

was het pleit beslecht. De Buyst
spurtte naar de
tweede plaats.

IE/FOTO PHOTO NEWS

UITSLAG: 1. PrebenVAN HECKE (TopsportVlaanderenBaloise) de 162,4 km in 3u27’17”; 2. Jasper De Buyst; 3. Remco
Te Brake (Ned) op 2”; 4. Jérôme Baugnies; 5. Kenneth
Vanbilsen; 6.Arthur Fobert (Fra); 7. Joeri Calleeuw; 8. Laurent
Evrard; 9. OttoVergaerde; 10. JorenTouquet; 11. Kenny De
Ketele; 12. Staf Scheirlinckx; 13. Jens Geerinck; 14. Koen Barbé
4”; 15. Daniel Patten (GBr); 16.Aidis Kruopis (Lit) 14”; 17.
MichaelVan Staeyen; 18. JonasVan Genechten; 19. Jelle
Mannaerts; 20. Steven Doms; 21. JesperAsselman (Ned); 22.
Amaury Capiot; 23. Raymond Kreder (Ned); 24.AndrewYdens;
25. GijsVan Hoecke; 26. Kevin Peeters; 27. Jonas Rickaert; 28.
Walt DeWinter; 29. Denis Flahaut (Fra); 30. Robin Mertens.

Rob Woestenborghs maakte zijn debuut op de Ironman in het Amerikaanse Lake Tahoe met een twaalfde plaats. De dubbele wereldkampioen duatlon verspeelde veel terrein bij
het zwemmen. In het fietsen rukte hij
op naar de elfde plek en na een marathon in 3u07’ finishte hij in 9u23’45”.
De Amerikaan Chris McDonald won in
RCE
8u55’14”.

ZAALVOETBAL
De nationale ploeg - volop in voorbereiding op het EK (28 januari tot en
met 8 februari) in Antwerpen - verloor
zijn twee oefenwedstrijden in en tegen Europees kampioen Spanje met
MABE
2-8 en 2-5.

