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Wout van Aert heeft zijn vierde overwinning beet in de Wereldbeker. Samen met
zijn drie tweede plaatsen bezorgt hem dat in de voorlaatste manche al de
zekerheid over de eindzege. “Ik kan nu zonder stress afreizen naar Hoogerheide”,
stelt hij. Tom Meeusen aan de andere kant was dan weer heel tevreden met zijn
eerste podiumplek in een Wereldbekercross. "Eindelijk", zuchtte hij na afloop.

Met twee zeges in de Verenigde Staten, de overwinning in Namen en nu ook in het Italiaanse Fiuggi
is Van Aert zeker van de eindwinst. “In mijn hoofd verleg ik nu vanavond de focus naar het WK”,
sprak hij voor de camera’s van Sporza. “Dat is mentaal belangrijk, ik kan nu een week rustig me
verder voorbereiden in Spanje, zondag is er dan Hoogerheide nog de slotmanche.”

Het was Toon Aerts die de beste start nam in Fiuggi, maar in ronde drie zette de wereldkampioen
orde op zaken. “Er was die snelle start van Toon en toen voelde ik op de loopstrook dat ik nog niet
beter was dan de rest. Daarna kwam ik wel op dreef. Ik moest eerst de andere jongens voorbij en
toen pas kon ik het gat dichten op Toon.”

“Deze cross was echt wel iets heel speciaals. De kunst was vooral om heel rustig en recht te blijven
op de gladde stroken. Dat lukte eigenlijk nog vrij goed. Er waren wel gevaarlijke stroken, maar
meestal gingen die zodanig traag en moest je lopen, zodat ze dan toch niet meer gevaarlijk waren,
behalve die strook waar Toon ten val kwam. Dat was wel een punt waarvan ik vooraf ook al had
gezien dat je er moest opletten. Het is misschien een klein foutje van de organisatie, maar voor de
rest vond ik het geweldig om hier te fietsen, de Italianen zijn echt wielergek en ik ben blij dat ik hier
geweest ben, de sfeer was hier fantastisch.”

Meeusen: "Eindelijk een podiumplek in een Wereldbeker"

(FOTO: BELGA)
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Tom Meeusen heeft zijn eerste podium van het seizoen beet in de Wereldbeker. De Telenet-Fidea
Lion, specialist in ijs- en sneeuwomlopen, eindigde op een derde plek in het Italiaanse Fiuggi.
"Eindelijk", zei hij na afloop. "Eindelijk heb ik die podiumplek in een Wereldbeker te pakken."

In Namen werd Meeusen vierde, net zoals in Zeven en in Valkenburg, vijfde werd hij in Heusden-
Zolder, zijn beste resultaten in een Wereldbeker het voorbije seizoen, maar nu staat hij dan eindelijk
toch op het podium. "Ik ben blij dat ik op het podium eindig", sprak hij bij Sporza. "In de laatste vier
Wereldbekermanches werd het telkens net niet. Dat is frustrerend als je altijd meedoet voor het
podium, maar het dan net niet haalt. Nu sta ik wel op dat podium, en opnieuw had het bijna weer
anders uitgedraaid door een valpartij, maar iedereen maakte op dit parcours fouten. Ik haal het
podium uiteindelijk wel, hier ben ik blij mee."

Op het parcours in Fiuggi werd Meeusen veel kansen toegedicht. "Vooraf waren de verwachtingen
voor mij redelijk hoog", zegt hij, "dat is altijd het geval zodra er één centimeter sneeuw valt, maar de
stukken waren hier iets te technisch om te blijven fietsen. Het was lopen geblazen en uiteindelijk
werd het toch nog een vrij fysieke wedstrijd."

Marcel Meisen (2de) verbaast zichzelf: "Ik geloof mijn ogen niet!"

Marcel Meisen (Steylaerts-Verona) zorgde zondag voor een verrassing van formaat in de achtste en
voorlaatste manche van de Wereldbeker veldrijden. In Fiuggi reed hij naar een tweede plek, na
winnaar Wout van Aert. De Duitser (28) kroonde zich vorige week tot kampioen van zijn land en
boekte de voorbije weken heel wat overwinningen in kleine crossen in het buitenland, maar een
podiumplek in een Wereldbeker is ook voor hem een unicum.

"Ongelooflijk", zei hij bij Sporza. "Want mijn start was eigenlijk niet al te best, terwijl je op dit parcours
maar beter goed weg kon zijn. Technisch draaide het vandaag evenwel heel goed en kende ik geen
problemen. De korte stukken bergop liggen mij uitstekend. Ik kon ronde na ronde opschuiven. Ik
geloof mijn ogen niet. Het podium halen is geweldig en ongelooflijk voor onze ploeg. Dit was een
topdag."

Na zijn Duitse titel vorige week en zijn tweede plek van zondag mag de Duitser stilaan beginnen
dromen van een glansprestatie op het WK. "De voorbije twee jaar haalde ik telkens een plaats in de
top tien", zei hij. "Dat herhalen zou goed zijn voor mijn UCI-ranking en ook voor de ploeg een
schitterend resultaat zijn. Natuurlijk, als je zo dicht bij het WK tweede wordt in een Wereldbeker, dan
durf je dromen. Als de omstandigheden een beetje dezelfde zijn als vandaag is top vijf misschien
mogelijk, wie weet."
 

LIVE (HTTP://WWW.NIEUWSBLAD.BE/SPORTWERELD/LIVE/)
Wielrennen

Einde Stage 6: Adelaide - Adelaide (http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/live/wielrennen/257090/)
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15:00 GP Adrie van der Poel Hoogerheide (http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/live/veldrijden/257955/)
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