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Eli Iserbyt heeft de Wereldbeker in het Italiaanse Fiuggi bij de beloften op zijn
palmares gebracht. De wereldkampioen haalde het voor thuisrijder Gioele
Bertolini en Europees en Belgisch kampioen Quinten Hermans.

De start werd ontsierd door een valpartij waar onder meer de Italiaanse topfavoriet Bertolini in
betrokken raakte en dus op achtervolgen was aangewezen. Wel goed weg waren Eli Iserbyt en
Quinten Hermans die meteen een hoog tempo ontwikkelden op het ijzige parcours in Italië.

Na een spannende strijd haalde Iserbyt het voor de Italiaan en pakte daarmee zijn zesde
overwinning van het seizoen, zijn eerste in de Wereldbeker. In de stand van de Wereldbeker behoudt
Joris Nieuwenhuis, die zondag tiende werd, de leiding. Hij telt 230 punten. Quinten Hermans staat
tweede met 185 punten, Bertolini bezet de derde plaats met 176 punten, één meer dan Iserbyt die
vierde staat.

Benoist solo naar zege bij junioren

Bij de junioren was Antoine Benoist aan het feest. De Fransman soleerde naar de zege voor een
landgenoot, Maxime Bonsergent. Belgisch kampioen Toon Vandebosch vervolledigde het podium.
Met nog één manche te gaan, in Hoogerheide volgende week, neemt Toon Vandebosch wel een
stevige optie op de eindzege in de Wereldbeker. Hij telt 180 punten, 20 meer dan de Fransman
Benoist. Andreas Goeman staat derde met 140 punten.
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Einde Stage 6: Adelaide - Adelaide (http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/live/wielrennen/257090/)
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Veldrijden
15:00 GP Adrie van der Poel Hoogerheide (http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/live/veldrijden/257955/)
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