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Achtvoudig Belgisch kampioene Sanne Cant zet alles op het WK en laat zondag de
Wereldbekermanche in Fiuggi, in Italië, links liggen. Cant kiest voor een onafgebroken
tiendaagse stage in Spanje, meldt haar ploeg IKO Enertherm-Beobank. "Om optimaal aan de
start van het WK te staan."
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"Cant werkte dit seizoen al het drukste programma af van alle favorieten."

Cant vertrok dinsdag naar de zon in Benicassim, waar ze in ideale
omstandigheden het nakende WK in Luxemburg op 28 en 29 januari wil
voorbereiden.

"Van alle favorieten voor de regenboogtrui
werkte Cant dit seizoen het drukste
programma af", klonk het. "Om optimaal aan
de start van het WK te staan kiest de 26-
jarige kant daarom voor een onafgebroken
stage van tien dagen in Benicassim."

"Net als de Nederlandse veldrijdsters
Lucinda Brand en Thalita de Jong laat Cant de Wereldbekerwedstrijd in

Fiuggi aan zich voorbijgaan. Op 22 januari in Hoogerheide is Cant weer van de partij."

Cant volgt zo het voorbeeld van Mathieu van der Poel, die ook niet naar Italië afreist. Ook de Nederlandse
kampioen geeft de voorkeur aan een stage richting het WK. Wout van Aert rijdt wél in Italië, de Belgische
kampioen verdedigt er zijn koppositie.
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