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Van Aert wint wereldbeker na zege in Fiuggi
� ZO 15 JANUARI, 16:17 VELDRIJDEN , WIELRENNEN (/SPORT/VELDRIJDEN/)  (/SPORT/WIELRENNEN/)

NL �Van Aert de beste bij wereldbekerwedstrijd Fiuggi
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Wout Van Aert heeft op overtuigende wijze de wereldbeker veiliggesteld. De Belg reed in
Italië solo naar zijn vierde WB-zege van het seizoen. Mathieu van der Poel liet de
wedstrijd in Fiuggi lopen met het oog op de WK.  

Ook zonder zijn grootste rivaal liet Van Aert zijn klasse zien. Hij liet de rest al snel achter
zich en zag zijn zege nooit in gevaar komen. 

Net als bij de vrouwen eerder op de dag was het glibberen en glijden. Het grootste
slachtoffer van de vele valpartijen was Toon Aerts, die met zijn schouder hard tegen een
boom kwam. De Europees kampioen verliet met een nekbrace en een mitella de race.
Lars Boom viel uit met materiaalpech.

NL �Aerts botst op boom bij valpartij


