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Door een knieblessure haakt wereldkampioen Wout van Aert af voor de Wereldbeker-cross
in Hoogerheide dit weekend. "Het WK komt voorlopig niet in gevaar, maar de tijd tikt
natuurlijk", zegt Van Aert, die al zeker is van de eindzege in de Wereldbeker.
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Van Aert heeft last van zijn knie. 01 / 02

Van Aert heeft last
van zijn knie.

Van Aert past voor
WB-manche in
Hoogerheide door

Exact 10 dagen is het nog tot het WK in Bieles, waar Wout van Aert de
titelstrijd moet aangaan met Mathieu van der Poel.

Maar een pijnlijke knie, die hem sinds
Otegem parten speelt, gooit nu flink wat
roet in het eten van Wout van Aert. "Er is
beterschap, maar Wout mag voorlopig nog
niet fietsen van dokter Toon Claes", meldt
zijn team.

"Wout kreeg wel de raad om zijn conditie te
onderhouden met aquajogging."

"Mijn WK komt voorlopig niet in gevaar",
zegt Van Aert, die begin deze week met

knieproblemen moest terugkeren van een trainingsstage. "Maar de tijd tikt
natuurlijk. Ik ben vandaag op controle geweest en de ontsteking in mijn knie
is nog niet weg."

Fiuggi was dus Van Aerts laatste cross in deze regenboogtrui

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 schrapt stage door
knieblessure
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