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Na Wout van Aert laten ook Eli Iserbyt en Jens Adams de Wereldbekerveldrit in Hoogerheide
(Ned) schieten. Iserbyt, die geen uitzicht meer heeft op de eindzege bij de beloften, traint
liever in Spanje. Adams neemt de tijd om uit te zieken.
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Iserbyt won vorige week nog de cross bij de beloften in Fiuggi.

Iserbyt onderbreekt stage niet

Eli Iserbyt zet alles op alles om volgende week zijn wereldtitel bij de beloften
te verlengen in Luxemburg. Met een ultieme stage in Mallorca hoopt hij de
laatste hand aan zijn conditie te leggen.

De Wereldbekercross in Hoogerheide van
morgen past niet in die planning. "In
samenspraak met de teamleiding werd
beslist om de stage niet te onderbreken
voor Hoogerheide", lezen we op de website
van Marlux-Napoleon Games.

"Omdat Eli de nodige dosis pech heeft
gekend in de Wereldbeker bij de beloften bekleedt hij momenteel maar de
vierde plaats in de tussenstand en heeft hij geen uitzicht meer op de
eindzege. Pas volgende week keert hij terug naar het Europese vasteland."

Kevin Pauwels trainde de voorbije week ook op Mallorca met zijn ploegmaat, maar hij keert wel terug voor de
cross in Hoogerheide. Pauwels verdedigt zijn tweede plaats in de stand.
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Adams: "Kan weinig uitrichten"

Jens Adams is nog te ziek om sterk te presteren in Hoogerheide. De renner van Pauwels Sauzen deed
vandaag wel mee in de Kasteelcross in Zonnebeke.

"Dat was een foute inschatting", vertelt Adams, die zesde werd. "Voor de
Wereldbekermanche in Italië had ik koorts gemaakt. Deze week dacht ik
hersteld te zijn, maar dat bleek niet het geval."

Adams heeft naar eigen zeggen te weinig kracht in z'n benen. "Het heeft
dan ook geen zin dat ik met dit gevoel van start ga in Hoogerheide morgen.
Ik zou daar maar weinig kunnen uitrichten."

Het veldritseizoen is volop aan de gang.
Meer dan ooit is er cross op tv. Waar kunt u
welke veldritten bekijken? Ontdek het hier.

Lees ook:
Van Aert past voor
Hoogerheide: "Ontsteking is
nog niet weg"
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