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Mathieu van der Poel
voor zes op zes
winnaar Van der Poel op te volgen. Toon Aerts
leidt de dans na onder meer overwinningen
in Boom en Zonhoven. Laurens Sweeck kon
nog geen zege laten noteren, maar volgt op
amper één punt. Ook Quinten Hermans met
vijf punten achterstand, Iserbyt op zes en het
Nederlandse duo Corné van Kessel-Lars van
der Haar op zeven punten blijven kandidaten
voor eindwinst. Zij kunnen in Diegem
dan wel maar beter voor Aerts en Sweeck
eindigen.

Sanne Cant ver van vijfde eindzege

D IEG EM – Behoudt Mathieu van der Poel
op zondag 29 december zijn ongeslagen
status in Diegem? Dat is aan de vooravond
van 2020 een van de grote vragen als in
de Brusselse Rand al voor de 38ste keer
wordt gestreden in het kader van de Telenet
Superprestige? De voorbije vijf jaar was de
regerende wereldkampioen telkens de beste
bij de elite, met zijn zeges bij de junioren
(2011 en 2012) en de beloften (2013) erbij
zit hij zelfs al aan acht opeenvolgende
overwinningen.
Met een zesde triomf bij de elite zou Van der
Poel op amper één zege komen van het record
van Roland Liboton, die in de beginjaren van
de Superprestige van 1982 tot 1988 zeven
keer op rij de hoogste podiumtrede mocht
beklimmen. Omstreeks 21 uur zal op 29
december blijken of de Nederlander in 2020
een poging zou kunnen doen om dat record
te evenaren.
Favoriet is hij hoe dan ook. Vorige winter was
Van der Poel uiterst dominant in het veld. Na
een lang wegseizoen liet hij dit jaar het begin
van het crossseizoen aan zich voorbijgaan,
maar zodra hij in Ruddervoorde de crossfiets
van stal haalde, was het om te winnen. In die
vierde manche van de Superprestige was hij
meteen duidelijk de beste, één week later
pakte hij een derde opeenvolgende Europese
titel.

Een interessante uitdager is Eli Iserbyt. De
Bavikhovenaar maakte in het seizoenbegin
van de afwezigheid van de wereldkampioen
gebruik om enkele mooie overwinningen te
boeken, onder meer in Gieten en Gavere,
en was ook na diens terugkeer enkele keren
dé man die tot diep in de finale in de buurt
kon blijven, zoals in dat EK in het Italiaanse
Silvelle of de Wereldbeker in Tabor. In het
verleden kwam Iserbyt weliswaar nog niet
vaak goed uit de verf in Diegem, maar dit
seizoen heeft hij toch wel een heel grote stap
voorwaarts gezet.

Zes kandidaten voor eindwinst
Van der Poel mag dan de grote favoriet zijn
voor de dagzege, voor het eindklassement in
de Telenet Superprestige komt hij dan weer
niet in aanmerking. Door pas te starten in
Ruddervoorde miste de wereldkampioen
de eerste drie wedstrijden en ook voor
Zonhoven paste hij. Iserbyt besliste begin
deze maand in laatste instantie om Zonhoven
toe te voegen aan zijn programma en kan
wel een gooi doen naar eindwinst. De
handicap van niet te starten in Boom draagt
hij wel nog mee, waardoor we een heel
open en spannende editie van het oudste
regelmatigheidscriterium beleven.
Na vijf wedstrijden komen eigenlijk nog
zes renners in aanmerking om drievoudig

Bij de dames, die in Diegem starten om
18.05u, lijkt de kans dat in februari in
Middelkerke voor het eerst in het vijfjarige
bestaan van de Superprestige Ladies Trophy
iemand anders dan Sanne Cant zal worden
gehuldigd als eindwinnares heel groot. Grote
boosdoener was een offday in Gavere, waar
de wereldkampioene ten val kwam tijdens
de opwarming en door een verschoven
heiligbeen vervolgens niet verder kwam dan
een veertiende plaats. Na ook een mindere dag
in Zonhoven (zesde) staat Cant momenteel
derde met 53 punten, een heel ruime
achterstand op leidster Ceylin del Carmen
Alvarado (67) en Europees kampioene Yara
Kastelijn (63). De voorbije twee jaar was
Cant wel telkens de beste in Diegem, maar
zelf winnen is niet meer voldoende om
aanspraak te maken op eindwinst.
De junioren zijn op 29 december de
eersten die in actie komen, met start om
16.30u. Europees kampioen Thibau Nys
(58 punten), al goed voor winst in Gieten,
Gavere en Zonhoven, en Lennert Belmans
(56 punten), al vier keer tweede, ontlopen
elkaar nauwelijks bovenaan het klassement
en lijken er een spannende strijd van te zullen
maken met het oog op de eindzege. Ward
Huybs (49) en Yorben Lauryssen (48) zijn
nog niet helemaal kansloos, maar moeten
wellicht toch onderling strijden voor de
derde podiumplaats.
Filip De Greef
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Ellen Van Loy: “Zege in 2015 was sterke prestatie in sterk jaar”
het lot mij gunstiger gezind. De conditie
is beter en mijn uitslagen zijn behoorlijk
goed. Ik hoop tegen nieuwjaar nog een paar
percentjes te verbeteren. Ik doe mee aan
alle klassementscrossen en dat zijn er in de
Diegemse periode wel veel. Ik overleef die
periode wel en hopelijk valt er dan nog een
uitschieter uit de bus.

In 2015 was Ellen Van Loy de primus in
Diegem en die zege staat nog altijd in haar
geheugen gegrift.
“Ik ben sowieso geen veelwinnaar maar in
2015 eindigde ik steevast in de top 8. Op
de meeste podia was er een trapje voor mij
gereserveerd. Een paar weken voor de cross
in Diegem won ik de eerste of tweede uitgave
van de cross in Boom, die toen weliswaar
nog niet in het Superprestige-circuit was
opgenomen. In Diegem kwam ik ergens rond
halfkoers aan de leiding. Hierdoor kreeg
ik vleugels en reed ik rond met het geluk
van de winnaar. Het was ‘mijn’ dag en dat
konden ze mij niet meer afpakken. Intussen
ben ik 39 geworden. Mijn beste jaren liggen
achter mij en ik hoop op een heruitgave van
2015. Ik ben echter wel nuchter genoeg om
te beseffen dat top 10 halen al mooi zal zijn.
Na 2015 kende ik een mindere periode. In
2016 was ik al eens ziek en kende ik ook
mijn deel van de materiaalpech. Dit jaar lijkt
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De cross in Diegem heeft altijd al iets speciaals
gehad voor mij. Het is een klassieker in het
veldrijden. Ze wordt tijdens de kerstperiode
gereden en dat zorgt steeds voor een speciale
sfeer. Sinds kort mogen wij ook in kunstlicht
rijden en dat is toch wel bijzonder. Er is dan
al flink wat publiek aanwezig. Ik hou wel
van die speciallekes, al hoeft er wel niet elke
week in het donker te worden gereden want
de schaduwen verbergen soms kleine putjes
die hard kunnen aankomen. De omloop ligt
er ook niet bepaald vlak bij en die klimmetjes
liggen me wel. We hebben er in al die
jaren al alle weertypes gekend. Dat hoort
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bij het veldrijden. Ik heb niets tegen lopen
maar bespaar me van te lange loopstroken.
Eigenlijk verkies ik, zeker in Diegem, een
laagje sneeuw op een bevroren ondergrond.
Zalig.”
Wij gunnen sympathieke Ellen in 2019 haar
superdag in Diegem.
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Asfalt en beton: 1013 meter
Veld en gras: 1817 meter
Grintweg: 575 meter
Zandbak: 45 meter
Trappen: 21 trappen
Totale omloop: 3450 meter

Trap
Brug
LED scherm
Hulppost
Station NMBS Diegem
Toegangsbandje met Bancontact

DIEGEM 2019

zondag 29 december 2019
Organisatie
vzw Wielerclub Sint-Anna-Vooruit-Diegem
Website: www.superprestigediegem.be
E-mail: sint-anna-diegem@telenet.be
Fax : +32 2 720 74 69

Omloop

Diegem (gemeentepark + centrum)

Parking VIP

Zaventemsesteenweg - Woluwelaan

Parking Renners Elite + Beloften +
Dames
De Cockplein - Kerktorenstraat - Oude
Haachtsesteenweg
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Kleedkamers + Medische Controle
Voetbalterrein Diegem Sport
Woluwelaan 1 te Diegem
Tel.: +32 2 720 57 82

Zaal ‘t Zand, Kosterstraat 2 te Diegem
Tel.: +32 476 75 94 41

Aanvangsuur wedstrijden

15u15 - Eerstejaars Nieuwelingen
15u50 - Tweedejaars Nieuwelingen
16u30 - Ridley Cup voor Internationale
		
Juniores
18u05 - Superprestige Ladies Trophy
20u00 - Telenet Superprestige Elite+Beloften

Ontvangst VIPS

Parking Pers

Welcome-center

Rugnummers + Permanentie

Perszaal

De Reinelaan

Cultureel Centrum Marga, De Cockplein
Tel.: +32 2 725 69 69

Deelnemers Elite & U23
Mathieu VAN DER POEL (NL)

Toon AERTS (B)

Eli ISERBYT (B)

Zdenek STYBAR (CZE)

19u00 - Yves Segers

VIP-Lunch + Ontvangst Sponsors

Parking Renners Juniores
Watermolenstraat

Special Acts in de ambiance-tent

Ambiance DJ Benny

Zaal Gildenhuis, Kosterstraat 1 te Diegem
Gemeenteschool, Watermolenstraat 75
Cultureel Centrum Marga, De Cockplein
Tel.: +32 2 725 69 69
Persverantwoordelijke: Nico Dick

Michael VANTHOURENHOUT (B)
Lars VAN DER HAAR (NL)
Laurens SWEECK (B)
Quinten HERMANS (B)
Gianni VERMEERSCH (B)
Corne VAN KESSEL (NL)
Marcel MEISEN (D)
Felipe ORTS (ESP)
Thomas PIDCOCK (GBR)
Joris NIEUWENHUIS (NL)
Jens ADAMS (B)
Tim MERLIER (B)
Thijs AERTS (B)
Tom MEEUSEN (B)
David VAN DER POEL (NL)
Antoine BENOIST (F)
Nicolas CLEPPE (B)
Daan SOETE (B)
Vincent BAESTAENS (B)
Ryan KAMP (NL)
Ryan CORTJENS (B)
Edwin DE WIT (B)
Timo KIELICH (B)

Yelle LEAERTS (B)
Witse MEEUSEN (B)
Kwinten STUER (B)
Senna VAN CUTSEM (B)
Toon VANDEBOSCH (B)
Dennis BROUWER (NL)
Mees HENDRIKX (NL)
Pim RONHAAR (NL)
Tomas KOPECKY (CZE)
Lewis ASKEY (GBR)
Steven JAMES (GBR)
Tyla LOFTUS (GBR)
Finn MANSFIELD (GBR)
Harry MCGARVIE (GBR)
Thomas MEIN (GBR)
Ryan MIDDLEMISS (GBR)
Joe TAYLOR (GBR)
Ben TULETT (GBR)
Ben TURNER (GBR)
Joe WILLIAMS (GBR)
Jakob DORIGONI (I)
Andrew GINIAT (USA)
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Deelnemers Dames
Sanne CANT (B)

Annemarie WORST (NL)

zondag 29 december 2019
Nikola BAJGEROVA (CZE)

Rik TORFS (B)

Pauline DELHAYE (F)

Jetze VAN CAMPENHOUT (B)

Ida JOHANSSON (SWE)

Joppe VAN DEN BULCK (B)

Roisin LALLY (IE)

Sander VAN DER EECKEN (B)

Deelnemers Juniores
Xander AERTS (B)
Mathis AVONDTS (B)
Kenzo BEECKMANS (B)

Ceylin DEL CARMEN ALVARADO (NL)

Lino BELLENS (B)
Lennert BELMANS (B)
Noah BRITS (B)
Elio CLARYSSE (B)
Kjell COOMAN (B)

Maghalie ROCHETTE (CAN)

Brent DE BIE (B)

Kaitlin KEOUGH (USA)

Seppe DE CLERCQ (B)

Yara KASTELIJN (NL)

Nando DE RIJCK (B)

Inge VAN DER HEIJDEN (NL)

Mathias DE VRIEND (B)

Katherine COMPTON (USA)

Niels DIAS (B)

Alice Maria ARZUFFI (I)

Philippe FIEVEZ (B)

Maud KAPTHEIJNS (NL)

Joppe FINAUT (B)

Eva LECHNER (I)

Lennert GOOVAERTS (B)

Ellen VAN LOY (B)

Sybe GYBELS (B)

Laura VERDONSCHOT (B)

Aaron HEYMANS(B)

Anna KAY (GBR)

Lennert HUYBS (B)

Marion NORBERT RIBEROLLE (F)

Ward HUYBS (B)

Shirin VAN ANROOIJ (NL)

Wout JANSSEN (B)

Jo BLANCHAERT (B)

Senne JORISSEN (B)

Naomi DE ROECK (B)

Milan KUYPERS (B)

Marthe TRUYEN (B)

Yorben LAURYSSEN (B)

Yenthe VAN LOMMEL (B)

William Junior LECERF (B)

Tess VAN LOY (B)

Ruben MEEUSEN (B)

Aurelie VERMEIR (B)

Jonas MERTENS (B)

Tessa ZWAENEPOEL (B)

Jente MICHELS (B)

Didi DE VRIES (NL)

Pieter PAUWELS(B)

Marie LYNN (GBR)

Zeno PORTERS (B)

Abbie MANLEY (GBR)

Jérôme RAUS (B)

Ruby MILLER (GBR)

Toon SLUYDTS (B)

Siobhan KELLY (CAN)

Artur SOONTJENS (B)

Iben VAN STAAY (B)
Lukas VANDERLINDEN (B)
Mats VANDERVELDE (B)
Emiel VERSTRYNGE (B)
Yannick WUYTS (B)
Sander ALVARADO (NL)
Job BOONTJES (NL)
Quinten BUIJS (NL)
Yanick DE VOS (NL)
Tibor DEL GROSSO (NL)
Bailey GROENENDAAL (NL)
Cas JANSEN (NL)
Lucas JANSSEN (NL)
Jesse KRAMER (NL)
Mika SARDINA (NL)
Miel STORMS (NL)
Twan VAN DER DRIFT (NL)
Levi VAN HOFTEN (NL)
Danny VAN LIEROP (NL)
Adam BENT (GBR)
Max BOLTON (GBR)
Jenson BROWN (GBR)
Spencer DAVIES (GBR)
Samuel RYLAND (GBR)
William TRUELOVE (GBR)
Lorenzo MASCIARELLI (I)
Thimothr GABRIEL (F)
Matyas KOPECKY (CZE)
Tim NEFFGEN (D)
Aku KOIVISTOINEN (FIN)

U kan de volledige lijst van
deelnemers terugvinden op onze website
www.superprestigediegem.be

Genialiteit

stijgt er bovenuit.

Goed onderhouden
verbruikt je
verwarmingsketel
minder.
Genialiteit kan op elk moment toeslaan. Mis niets van het nieuwe
veldritseizoen op Play Sports met exclusieve wedstrijden, extra kanalen
met ongeziene camera-standpunten, real-time tussentijden & live
tracking van jouw favoriete renner.
Ontdek het nu op telenet.be/playsports.

BlakladerBE

blaklader.com

146200223_Cyclo2019_190x100.indd 2

#Blaklader

16/09/2019 15:42

Bespaar 50%!

Ook uw vervoer
regelt u makkelijk
met KBC Mobile.

Plaats zelf je
technieken, mét
onze unieke
begeleiding.

Word klant
en download
KBC Mobile.

Kom langs in één van
onze 9 toonzalen.

BETFIRST APP
Parking
regelen

Busticket
kopen

Tramticket
kopen

Deelfiets
huren

Treinticket
kopen

kbc.be/mobile

betfirst_app_100x190.indd 1

13/08/19 16:12
ADV_oneApp_wave2_Superprestige_190x100.indd 1

9/09/19 09:40

AFFICHE • 80 x 120 cm • PPR • Q • Doc monté à 200 x 300 mm - Visible 180 x 280 mm (Echelle 1/4) • Remise le 14/11/2014

pgi •
Motiv 2

NEW GENERATION

De brandstof die je motor reinigt
km na km
TOT
TOT

93%

MINDER
VUILAFZETTING
IN DE MOTOR*

BIÈRE BLONDE BELGE, BRASSÉE AVEC LA LEVURE UNIQUE DE JUPILER.
QUALITÉ CONSTANTE ET GOÛT RAFRAÎCHISSANT DEPUIS 1966.

LA PILS PRÉFÉRÉE DES BELGES.
BELGISCH BLOND BIER, GEBROUWEN MET DE UNIEKE JUPILER GIST.
CONSTANTE KWALITEIT EN VERFRISSENDE SMAAK SINDS 1966.

DE FAVORIETE PILS VAN DE BELGEN.

JE MOTOR IS
+ SCHONER
+ ZUINIGER

www.total.be

* Ten opzichte van een brandstof zonder specifieke additieven. Staat toe om tot 99% van de
vuilafzetting op de inlaatkleppen van SP98 benzinemotoren met indirecte injectie te voorkomen.
Testen uitgevoerd in juli 2013 op een motor met indirecte injectie op een proefbank volgens
referentiemethode CEC F-05-93. Staat toe om tot 93% van de vuilafzetting op dieselinjectoren te
voorkomen. Testen uitgevoerd in september 2013 op een motor met indirecte injectie op een
proefbank volgens referentiemethode CEC F-23-A-01. Resultaten kunnen variëren naargelang
het type voertuig.

TOTAL8338358_advertenties NEW EXCELLIUM_100x190_01.indd 1

UNE BIÈRE BRASSÉE AVEC SAVOIR SE DÉGUSTE AVEC SAGESSE / EEN BIER MET LIEFDE GEBROUWEN DRINK JE MET VERSTAND

04/08/16 13:05

www.valckenier.be

EVERE • DIEGEM

Rue St-Vincentiusstraat 16 • 1140 Evere
Oude Haachtsesteenweg 58 • 1831 Diegem

www.sport.vlaanderen
#sportersbelevenmeer
www.facebook.com/SportVlaanderen
www.twitter.com/SportVlaanderen

Uw steun in droeve dagen ...
... Votre soutien dans les moments difficiles
30 jaar ervaring ...
Van vader op zoon ...
Discretie ...
Vertrouwen ...
Bijstand ...

... 30 ans d’expérience
... De père en fils
... Discrétion
... Confiance
... Assistance

✆

ÉÉN ADRES
- UNE &
SEULE
24H/24U
7D/7J
02/216
02 ADRESSE
06
24u/24h & 7j/7d

www.toyotadebruyn.be

KOM NAAR ONZE PINK GINGER SUSHI BAR
BIJ VAN DER VALK HOTEL BRUSSELS AIRPORT!
Maandag - donderdag : 12u00 - 14u30 & 17u30 - 22u00
Vrijdag: 12u00 - 14u30

www.pink-ginger-sushi.be
Culliganlaan 4 - 1831 Diegem - www.hotelbrusselsairport.com

Rue A. Maes - 65 - A. Maesstraat
Klaar
voor
Bruxelles - 1130 - Brussel
een nieuw
T: +32 (0)2 215 19 49
www.emb.be
avontuur.
Binnenkort in onze showrooms:

CHAPE - BETONVLOEREN
Hendrik I lei 260
GIETVLOEREN
Machelen Vilvoorde

4,5-4,6/100 km

stokje tussen
de wielen?

De nieuwe
RAV4 Hybride.

102-105 g/km

EXTRA
ORDINARY
SUSHI

Kerklaan 56

AdvertentieCycloCross2018_NewRAV4.indd 1

12/11/18 15:50
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Passie voor koffie
sinds 1896

Decoder

Gaming

Smart TV

www.rombouts.com
1611014_ad-A5-Superprestige.indd 1

Fast Food Catering
FRANS BEVERS
Rijkevorsel

16/11/16 09:33

Tablet / Smartphone

Laptop

Streaming
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Uitslagen en stand
Superprestige ‘19 - ‘20
Gieten
Heren
1. Eli Iserbyt
2. Quinten Hermans
3. Corne van Kessel
4. Lars van der Haar
Dames
1. Ceylin del Carmen Alvarado
2. Sanne Cant
3. Yara Kastelijn
4. Eva Lechner
Boom
Heren
1. Toon Aerts
2. Quinten Hermans
3. Thomas Pidcock
4. Corne van Kessel
Dames
1. Alice Maria Arzuffi
2. Eva Lechner
3. Sanne Cant
4. Annemarie Worst
Gavere
Heren
1. Eli Iserbyt
2. Lars van der Haar
3. Laurens Sweeck
4. Thomas Pidcock
Dames
1. Yara Kastelijn
2. Alice Maria Arzuffi
3. Ceylin del Carmen Alvarado
4. Annemarie Worst
Ruddervoorde
Heren
1. Mathieu van der Poel
2. Laurens Sweeck
3. Toon Aerts
4. Tim Merlier
Dames
1. Ceylin del Carmen Alvarado
2. Sanne Cant
3. Katherine Compton
4. Kaitlin Keough
Tussenstand na 4 wedstrijden:
Heren
1. Toon Aerts 45 punten
2. Laurens Sweeck 45 punten
3. Quinten Hermans 43 punten
4. Corne van Kessel 41 punten
Dames
1. Ceylin del CarmenAlvarado 53 punten
2. Yara Kastelijn 51 punten
3. Sanne Cant 45 punten
4. Alice Maria Arzuffi 35 punten
Bij de opmaak van deze krant waren de
resultaten van Zonhoven nog niet gekend.
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Eli Iserbyt: “De Diegemse balkjes kunnen hard aankomen”
Eli Iserbyt is de man met de sterke seizoenstart.
Het was wachten op de terugkeer van Mathieu
van der Poel om de sterke West-Vlaming klein
te krijgen.
“Ja, Mathieu is outstanding, maar je mag je
nooit bij zijn meesterschap neerleggen. Het is
tenslotte ook maar een mens. Tjdens het WK
op de weg is dat al eens bewezen. Ik zal dan
ook alles doen wat ik kan om hem te kloppen,
al blijft mijn respect voor hem groot. Dat ik in
2019 zo sterk uit de startblokken zou schieten
was wel een stoute droom maar toch ook wel
een beetje onverwacht. Ik heb afgelopen zomer
hard gewerkt en stevig getraind. Mijn zwakke
punten heb ik verbeterd en tot vervelens toe
blijven afvijlen. Elke zege was goed voor de
moraal en ook trainen werd elke dag leuker. In
Asper-Gavere heb ik gewoon genoten en op de
Koppenberg was ik sterk. Die materiaalpech
nam ik erbij. Ik was er klaar voor en stond
mentaal erg sterk. Hopelijk bereik ik tijdens de
eindejaarsperiode opnieuw dat vormpeil want
voor die opeenvolging van grote crossen heb je
sterke benen nodig. Ik rij alles, en dan moet je
sterk staan. Op het eind van die periode volgt dan
nog het Belgisch kampioenschap. Die omloop
ligt me… maar een half dozijn concurrenten
denkt daar helaas hetzelfde over.
In Diegem wil ik dit jaar wel eens op het voorplan
komen. Vorig jaar reed ik als eerstejaars prof
tussen de figuranten. Als belofte zat ik ooit mee
in de strijd voor de overwinning. Tijdens de

Een gemiste kans
Het moet zowat drie, misschien wel vier jaar
geleden geweest zijn. In Diegem was het weer
veldritdag. Koning winter had zijn bijdrage
geleverd en de omloop lag onder de sneeuw.
Het beloofde weer een geweldige dag te worden
voor de fans. Dankzij de sneeuw waren de
acrobaten bevoordeeld. Mocht Sven Nys toen
nog meegereden hebben dan had hij zich in
de handen gewreven. Maar Sven was gestopt
en de gelukkigste renner met die winterse
omstandigheden was ongetwijfeld Mathieu van
der Poel. De wereldkampioen houdt van acrobatie
en technische parcours. Hij was al topfavoriet
en op die gladde omloop nog meer. Tijdens de
break tussen de wedstrijd van de beloften en die
van de dames stond de ene helft van de massa in
het rennerspark te kijken en de andere helft hing
rond in de buurt van de drankstandjes. Ikzelf
bevond me met een paar vrienden in het park.
Vrijwel alleen, samen met een wat oudere grijze
man die een paar meter verder genoot van de
stilte. Hij keek rustig rond en ondanks zijn rijpe
leeftijd had hij helemaal geen last van de koude
en de sneeuw. Ik had hem meteen herkend,
Raymond Poulidor. De ex-wielerkampioen,

© Photopress.be

laatste of voorlaatste ronde ben ik op de balkjes
zwaar onderuit gegaan. Ik heb toen zelfs moeten
opgeven, maar uiteindelijk pakte ik dat seizoen
wel de wereldtitel in Zolder. Het waren dus niet
enkel zwarte dagen dat jaar.
Wat mij betreft mag het best wat regenen op een
malse ondergrond. Dat hoort bij het rijden in het
donker. Het is eens wat anders en ik vind dat best
leuk, al hoeven ze mij dat niet meer dan één of
twee keer per seizoen voor te schotelen. Het late
startuur gooit mijn dagindeling wel overhoop.
Dat kunstlicht zorgt bovendien voor bijkomende
hindernissen. In de schaduw liggen vaak de
addertjes onder het gras, die bij klaarlichte dag
zichtbaar zijn. Op een malse ondergrond wordt
dat tot een minimum herleid.
Ik hoop dit jaar in Diegem eindelijk eens een
podiumplaats te pakken. Zeker één in het begin
van een lange reeks want in tegenstelling tot Van
Aert en Van der Poel heb ik geen ambities om
het later op de weg waar te maken.” klinkt het
nog.
Danny Van Hecke
grootvader van David en Mathieu van der
Poel, favoriet van mijn grootvader zaliger. Als
medewerker van dit blaadje kreeg ik een idee.
“Ik knoop een gesprekje aan en heb meteen een
stukje voor de editie van volgend jaar”, dacht ik.
Maar meteen daarop drong het tot mij door dat ik
die man met rust moest laten. Hij had hier in het
park de stilte opgezocht, weg van alle aandacht
en dan stond daar één man bij hem die hem weer
aanklampte. Ik heb toen het besluit genomen om
mijn oorspronkelijk idee op te bergen en knikte
gewoon goedendag. Raymond knikte terug en
glimlachte vriendelijk. ‘s Anderendaags had ik
er spijt van dat ik Raymond Poulidor niet had
benaderd met de vraag wat hij van Diegem
vond. Een gemiste kans die ik helaas nooit meer
zal krijgen.
Danny Van Hecke
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Gianni Vermeersch: “Ik kom graag naar Diegem”
De Diegemse veldrit bracht
niet altijd mooie souvenirs voor
Gianni Vermeersch en toch komt
hij hier graag aan de start.
“Ja, ik kom graag naar Diegem. Ik hou van de
snelle omloop met veel berijdbare stroken. Dat
ligt me wel. Dat er bij kunstlicht wordt gereden is
iets speciaals, maar ik ben daar geen superfan van.
Omdat het speciaal is, mag dat wel één keer per
jaar gebeuren maar meer hoeft dat voor mij niet.
Mijn lichaam vraagt om overdag te rijden en dan
naar huis te gaan. Bovendien heb je op klaarlichte
dag een beter overzicht van de hindernissen. Bij
kunstlicht moet je steeds rekening houden met
schaduwen van jezelf, je tegenstanders of van het
publiek. Hierdoor zie je alle obstakels niet perfect.
Er blijven donkere hoeken en daar moet je rekening
mee houden.
“Ikhoopweldatikéénvanmijnlievelingsparcoursen
eens zonder pech kan uitrijden. Drie jaar geleden
zat het goed. Ik reed mee voor de top vijf en die
zou ik gehaald hebben mocht mijn ketting in de
voorlaatste ronde niet breken. Ik was te ver van de
materiaalpost en kon een mooie uitslag vergeten.
Het jaar daarvoor begaf mijn versnellingsapparaat
het in de slotronde net voor de trappen. Ik ben toen
al lopend over de streep gekomen maar verspeelde
in de laatste meters wel nog een paar plaatsen.
“Momenteel is de conditie nog niet optimaal maar
tegen de eindejaarsperiode moet die beter. Ik wil
sowieso in Diegem meedoen voor de top 10 en
hoop een paar weken later opnieuw mee te doen

op het BK, maar dan wel voor het podium. Vorig
seizoen kende mijn seizoen een mooi verlengstuk
in de voorjaarskoersen. Ik kon kopman Mathieu
van der Poel tot in de finale bijstaan en hoop dat in
2020 opnieuw te kunnen. Zelf werd ik afgelopen

zomer tweede in de Druivenkoers en daar was ik
best tevreden mee. Mezelf in Diegem in de kijker
rijden is nu plan A.” besluit de West-Vlaming.
Danny Van Hecke
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Junior Jetze Van Campenhout: “Ik kwam nog naar
Diegem voor de jeugdinitiatie”

© Bram Van Lent

“Als kind kwam ik ooit in Diegem naar de cross
en zag er Sven Nys winnen. Ik kreeg de smaak te
pakken en kwam een paar jaren later terug naar de
jeugdinitiatie. Daar leerde Roland Liboton mij en
paar knepen van het vak. Als renner wordt het mijn
eerste deelname. Vorig jaar reed ik Bredene en liet
ik Diegem links liggen. Nu wordt het andersom.
Buiten Bredene en Baal rijd ik zowat alle andere
crossen in de eindejaarsperiode, want ik wil een
goed klassement in de Superprestige scoren.
Bovendien ligt Diegem dichter bij huis en hoop ik
toch een paar extra supporters mee te krijgen.
Ik ken de omloop wel een beetje en het wordt een
cross naar mijn voorkeur. Ik rij graag op snelle
omlopen en in zand. Na Koksijde gaat de riem er
een weekendje af maar daarna hoop ik er terug te
staan. Na de nieuwjaarsperiode focus ik mij op het
Belgisch kampioenschap. Winnen wordt daar wel
moeilijk, maar toch hoop ik minstens één plaatsje

beter te eindigen dan op het EK. Vierde worden
in Italië was wel mooi, maar dat is wel de meest
ondankbare plaats. Voor mij dus graag een plaatsje
op het podium! Dat heeft toch ietsje meer.” kijkt
Jetze vooruit.
Danny Van Hecke

Verantwoordelijke uitgever:
Diether De Cree
vzw Wielerclub
Sint-Anna-Vooruit-Diegem
Calenbergstraat 17, 1831 Diegem

ERELIJST DIEGEM
1975 Albert Van Damme
1976 Albert Van Damme
1977 Bert Vermeire
1978 Rein Groenendaal
1979 Roger De Vlaeminck
1980 Roland Liboton
1981 Roger De Vlaeminck
1982 Roland Liboton
1983 Roland Liboton
1984 Roland Liboton
1985 Roland Liboton
1986 Roland Liboton
1987 Roland Liboton
1988 Roland Liboton
1989 Danny De Bie
1990 Staf Van Bouwel
1991 Danny De Bie
1992 Marc Janssens
1993 Daniele Pontoni
1994 Adrie van der Poel
1995 Daniele Pontoni
1996 Daniele Pontoni
1997 Adrie van der Poel
1998 Sven Nys
1999 Richard Groenendaal
2000 Sven Nys
2001 Erwin Vervecken
2002 Mario De Clercq
2003 Bart Wellens
2004 Erwin Vervecken
2005 Gerben de Knegt
2006 Sven Nys
2007 Sven Nys
2008 Zdenek Stybar
2009 Niels Albert
2010 Niels Albert
2011 Niels Albert
2012 Niels Albert
2013 Sven Nys
2014 Mathieu van der Poel
2015 Mathieu van der Poel
2016 Mathieu van der Poel
2017 Mathieu van der Poel
2018 Mathieu van der Poel
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Dat is nieuws en meer. Swipe van rechts naar
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