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Klaas Vantornout solliciteerde na de WB-wedstrijd van zondag in Italië nadrukkelijk naar een
WK-selectie. Die is er niet gekomen. Vantornout toont begrip voor de beslissing van Rudy De
Bie.

Vantornout: "Ik leg me neer bij het oordeel van
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Klaas Vantornout maakt geen zaak van zijn niet-selectie.

"Om eerlijk te zijn: voor de wedstrijd in Fiuggi hield ik totaal geen rekening
meer met een WK-selectie. Die was helemaal uit m'n hoofd", zegt
Vantornout.

"Tot mijn prestatie van zondag. Ik voel me
met de week beter worden en dan mag je
weer hoop beginnen te koesteren. Maar de
bond heeft het laatste woord en daar leg ik
me zeker bij neer."

"Na de wedstrijd komende zondag in
Hoogerheide vertrek ik dan maar op stage
naar Calpe, waar ik goed kan trainen voor
de laatste crossen. Daar wil ik ook nog wat
van maken."

Vantornout wil niet zurig overkomen en kan
zijn niet-selectie goed relativeren. "Ik onthoud mijn 10 WK-deelnames bij de profs, waarvan de uitslagen er
mogen zijn, en het feit dat ik opnieuw in aanmerking kwam voor het WK. Dat was vorig jaar helemaal niet het
geval."

Na de wedstrijd

komende zondag in
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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:
Klaas Vantornout mag niet mee
naar het WK veldrijden
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