
Lukas Malezsewski 
mikt op UCI-punten in 
Deense Kolding 
Lukas Malezsewski mikt op een goede
prestatie in de mountainbikerace in het
Deense Kolding. Samen met zijn dorpsge-
noot Erno McCrae, die bij de elite zal rijden,
hoopt hij op het beste.
«Ik verwacht er goede benen. Ik mag bo-
vendien op de vijftiende plaats starten en
hoop zo bij de eerste tien te eindigen om
wat UCI-punten mee te nemen naar huis.
De omloop ken ik niet echt, ik ben er ook
nog niet geweest, maar op filmpjes en
foto’s ziet het er echt wel tof uit. Ik start er
ook om die reden. Die UCI-punten halen,
doe ik ook voornamelijk al om volgend sei-
zoen al goede startposities te kunnen be-
ogen», stelt Malezsewski.
«Ik verwacht een kleine veertig starters. Ik
zou echt niet weten hoe de concurrentie
eruit ziet, de tegenstand zal er wel goed
zijn volgens mij want ik start op plaats vijf-
tien, de veertien renners voor mij staan dus
hoger op de UCI- ranking.»
Malezsewski zal zaterdag nog enkele
rondjes ter verkenning rijden om daarna
een beetje los te rijden. Hij zal dan de rest
van de dag opvullen met wat rusten. Daags
nadien is het wedstrijddag. Geïnteresseer-
den kunnen de wedstrijd live volgen via
http://zibrasport.dk/dcu/live/ (SVDL) Lukas Malezsewski. Foto SVDL

MOUNTAINBIKEN

Glenn Janssens-Julian Veldman
behoren tot de wereldtop
Glenn Janssens en Julian
Veldman hebben zich de
laatste weken opgewerkt
tot één van de toppers in
het wereldkampioenschap
voor zijspannen. 

Julian Veldman is amper
negentien en Glenn Jans-
sens een paar jaartjes ou-
der. De laatste weken zijn ze
sterk bezig en strijden ze
zelfs mee voor de podium-
plaatsen in de WK-wed-
strijden.

«Ondanks zijn jonge leeftijd
is Julian een sterke rijder»,
vertelt de bakkenist Glenn
Janssens. «Hij behoudt
steeds het overzicht en
weet zo elk gaatje te benut-
ten om de concurrentie
voorbij te rijden. Die sa-
menwerking loopt van
week tot week nog beter. Ik
weet ondertussen perfect
wat mijn kompaan van mij
verwacht in de bochten en
hindernissen en ook omge-
keerd. Daar wordt vaak het

verschil gemaakt. Een per-
fecte samenwerking is ook
nodig om vooral de snel-
heid vast te houden.»
«We zijn ondertussen opge-
klommen naar de zevende
plek in de tussenstand van
het WK. Met nog twee wed-
strijden te gaan, kunnen we
ons nog verbeteren. Daar
gaan we voor. Morgen rij-
den we in Oostrozebeke
(MCLB) als voorbereiding
op die laatste WK-wedstrij-
den.» (VAR)Glenn Janssens (links) en Julian Veldman. Foto Verhaegen

MOTORCROSS ZIJSPANNEN BEACHVOLLEYBAL
BK JEUGD IN KNOKKE

Brabantse jeugd 
pakt medailles
De nationale beach jeugdkampioen-
schappen op de zeedijk in Knokke wer-
den beheerst door de Brabantse beach-
volleyballers. De Lizards Lubbeek wa-
ren present met drie teams. Bij de U14
jongens werden Daan Pellers en Nathan
Poelmans tweede, net zoals in de
Vlaamse finales. Bij de U16 kregen Si-
men Crabbé en Ferre Reggers de gouden
medaille om de hals, net zoals het duo
Lode Eeckhout-Joran Poelmans, die vo-
rige week op de Vlaamse kampioen-
schappen voor het eerst samen in het
zand stonden.
Ook voor de vertegenwoordigers van
OL. Haacht, die gecoacht werden door
Pascal Hens, werd het in Knokke een
succes. Bij de meisjes U16 haalden Nele
Van Meerbeck en Mere Van Langen-
donck het goud binnen en bij de U16
jongens haalden Maarten Thielemans
en Joppe Van Langendonck de zilveren
medaille. Hopelijk blijven alle medail-
lewinnaars ook in de toekomst geboeid
door het beachvolleybal en wordt de
opvolging op die manier verzekerd.
Bij de Pajotse deelneemsters was er een
bronzen medaille voor het Opwijkse
duo Fien Hofman-Annelore Engel bij de
U16. De Merchtemse Justine Delanote,
die hier samenpeelde met een gelegen-
heidsmaatje, haalde de gouden medail-
le bij de U18. (HFO)

WIELRENNEN 
DIT WEEKEND

•  Nieuwelingen in Bierbeek-Bremt
Na hun kasseikoers van vorig weekend
organiseert het Bierbeeks Sportcomité
in Bierbeek-Bremt zondag de nieuwe-
lingenkoers. De deelnemers horen om
15 uur het startschot in de Lovenjoelse-
straat nabij Café Vandervelpen. Ze zet-
ten aan voor 62,1km, verdeeld over een
aanloopstrook van 1,1km en tien lussen
van 6,1km. De organisatie heeft voor
435 euro prijzengeld voorzien. Meer
info op bierbeekssportcomite.com.

•  BK masters en amateurs in Tielt-Winge
Het Belgisch kampioenschap voor mas-
ters en amateurs van de Vlaamse Wiel-
rijders Vereniging (VWV) en de Inter-
national Cycling Federation (ICF) zal
zondag in en rond Tielt-Winge plaats-
vinden. Voormalig ploegleider Patrick
Tuerlinckx en zijn moeder Marie-Loui-
se staan in voor de organisatie. De race
is een eerbetoon aan vader en echtge-
noot Francis Tuerlinckx (71) die op ou-
dejaarsavond 2015 overleed. Francis
behaalde op deze omloop een Belgische
titel bij de onafhankelijken.
De amateurrace zal bestaan uit zeven
lussen van 13,6km. De masters D, D en
E rijden vijf rondjes van 13,6km. Elke ca-
tegorie krijgt een prijs en een podium.
De organisatie voorzag 1.000 euro prij-
zengeld en alle deelnemers krijgen
koerssokken. De organisatie dankt al op
voorhand de vijftig seingevers en de ge-
meentelijke diensten om dit mogelijk
te maken. (SVDL)

• Malderen - Zondag wordt in Malderen
een interclub voor vrouwen afgewerkt.
Alle formaliteiten vinden plaats in café
Onder Den Toren, Vermaerenplein in
Malderen. Het peloton moet zes ronden
van 16,5 km afwerken. Het startschot
wordt om 15 uur gegeven. Info:
0475/73.38.72. (EVL)

• Merchtem - Zondag kunnen de aspi-
ranten in Merchtem aan de slag. De 21-
jarigen openen de dag om 14 uur. Zij
moeten 20 km afleggen. De 13-jarige
aspiranten vervolgen om 15 uur. Zij krij-
gen een traject van 25 km voorgescho-
teld. De oudste aspiranten sluiten af om
16.15 uur en dienen 35 km te koersen.
De inschrijvingen vinden plaats in de
Tuinbouwschool, Molenbaan 54 in
Merchtem. Info: 0475/45.61.01. (EVL)

WIELRENNEN 
KORT

• De tweedejaarsjunior Tuur Dens uit
Rotselaar komt na twee jaar bij het Davo
CT - Tongeren volgend jaar in actie bij
het Hubo Aerts Action Bike Cycling
Team. Als eerstejaarsbelofte wil hij er
vooral ervaring opdoen.

• Nieuweling Dries Verstappen uit
Keerbergen neemt dit weekend deel
aan de tweedaagse Triptyque Arden-
nais. Deze race bestaat uit een tijdrit en
twee etappes waarin de tiener van het
CT Glabbeek regelmatig wil rijden en
uitblinken tijdens de slotrit in en rond
het Luikse Lierneux. (SVDL)

41STE EDITIE VAN DE 24 UUR VAN ZOLDER GAAT VAN START

Leuvenaars willen hun stempel drukken 
Vandaag om half vijf
starten maar liefst 44
wagens voor de 41ste
editie van de 24 Uur van
Zolder. Helemaal voor-
aan op de startgrid
geen Brabander, de
pole was immers voor
Antwerpenaar Sam De-
jonghe, de Leuvenaars
kenden diverse lotge-
vallen.

JOOST CUSTERS
Ze zijn met heel wat, de Leuvenaars in
deze 24 Uur van Zolder. Vooraan in de
ranglijst staat uiteraard uittredend
winnaar Christoff Corten, die op de
derde plek van start zal gaan in een ge-
lijkaardige Norma M20FC als poleman
Sam Dejonghe. Naast hem vinden we
Bert Longin, ook in een prototype,
maar dan van de Italiaanse construc-
teur Wolf, terwijl iets verderop Stienes
Longin en Steve Vanbellingen in hun
Porsche starten vanop respectievelijk
de zeventiende en 21ste stek. Tussen
hen in staat de Mercedes AMG-GT van
Jean-Luc Behets. Pechvolgel van dienst
was Stef Vancampenhout. Hij zag zijn
Porsche stilvallen tijdens de ultieme
kwalificatie en het team sluit zaterdag
de startorde af.
Steve Vanbellingen is één van de an-
ciens van de Limburgse klassieker en
relativeert meteen de startorde. «Dit is
een zeer harde race, voor mens en ma-

chine. Wij beschikken over een homo-
geen team en de Porsche is niet voor
niets een berucht wapen tijdens de
lange autosportwedstrijden.»
«Ik denk dat we zeker een kans maken
op een top vijf, want de snellere proto-
types zijn misschien toch wel iets min-
der betrouwbaar dan onze Duitse ma-
chines. Ook in geval van een kleine
aanrijding is het voor hen minder mak-

kelijk dan voor ons om bijvoorbeeld
ernstige schade te vermijden. Daarom
maakt de startplaats niet zo erg veel
uit. Ik mik op een strakke race en we
zien zondagnamiddag wel.»
Bij Christoff Corten is er geloof in een
nieuwe zege. «We rijden met dezelfde
rijders, dezelfde auto en hetzelfde
team... Never change a winning team.
Maar net als Steve al aanhaalde, is Zol-

der een loodzware wedstrijd en wij
gaan het op dezelfde manier aanpak-
ken. Hier win je door geen tijd te ver-
liezen, eerder dan door risico’s te ne-
men.»
Zondagnamiddag om 16.30 uur weten
we of deze aanpak loont en of de Oost-
Brabanders hun stempel op deze 41ste
editie van de 24 Uur van Zolder hebben
kunnen zetten.

Christoff Corten start in de 24 Uur van Zolder op de derde plaats. Foto kos/Joel Vanderzijpen

STAN VAN TRICHT 

«Hoop met de goede
vlucht mee te zijn» 
Stan Van Tricht uit Butsel rijdt zondag voor
het eerst een BK mee met de beloften. Tijd
om zich voor te bereiden op deze race heeft
deze student genoeg. Hij slaagde iimmers
met glans in zijn eerste jaar hoger onder-
wijs. De omloop in het Antwerpse Stabroek
is helemaal zijn ding niet, maar toch hoopt
hij er het beste van te maken.
«Het is daar biljartvlak met veel langere
stroken. Geef mij maar een meer golvend
parkoers. Moest er net als donderdag zo’n
strakke wind staan, wordt de opdracht een
stuk moeilijker. We zijn met 175 geselec-
teerd om evenveel kilometers af te leggen.
Net als in de slotrit van de Vlaams-Brabant-
se ronde hoop ik mee te zijn met een vlucht
die kan standhouden tot het einde. Een lo-
terij wordt het niet, denk ik. De snelle Jordi
Van Dingenen is uiteraard kandidaat om
zichzelf in zijn provincie op te volgen. Mits
een goede koerstactiek gaat de trui naar
mijn mening naar iemand van Lotto-Sou-
dal of EFC. Vooral de eerstgenoemde ploeg
is numeriek sterk. Bovendien tellen ze en-
kele sterke renners in hun rangen die in
een goede dag allemaal bekwaam zijn om
te winnen. Dat houdt in dat ik vrank en vrij
mijn kans ga.» (JFL)
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