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Wout van Aert heeft, bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, de wereldbekerveldrit in Fiuggi op
zijn naam geschreven. Op een technische omloop was hij iedereen te slim af. Duitser Marcel
Meisen werd verrassend tweede, Tom Meeusen kwam als derde over de finish.

Toon Aerts opent ijzersterk
De omloop in Fiuggi was het grote discussiepunt van de dag. Uiterst technisch, en veel glibberen
en glijden in het parkje waarop de omloop was uitgetekend. Dat stond niet iedereen aan, Toon
Aerts wél, want hij ging er van bij de start wel heel hard vandoor.

Ook Wout van Aert, supertechnicus Tom Meeusen en Frans kampioen Clément Venturini waren
goed uit de startblokken geschoten. Aerts deed dat nog iets sneller en was na een rondje al tien
seconden uitgelopen op de achtervolgers. Meeusen en Corne van Kessel lieten zich gelden als
afstoppers.

Na een kwartier kwam de motor van topfavoriet Van Aert op gang. In geen tijd dichtte hij het
kloofje naar de Europees kampioen, en op de eerstvolgende looppassage kletste hij Aerts al uit
het wiel. Ook het technische onderdeel heeft Van Aert dus onder de knie. Twee weken voor het
WK moet dat het nodige vertrouwen geven.
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Van Aert neemt over, Aerts valt
Echt ver wegrijden deed Van Aert evenwel niet. Aerts, Michael Vanthourenhout, Marcel Meisen en
Tim Merlier wisselden beurt om beurt de tweede positie af. Aerts viel daar een kwartier voor het
einde jammerlijk uit weg na een val in een glibberige afdaling. Mogelijk brak hij daarbij zijn
sleutelbeen.

Op die manier kon een nochtans minder gestarte Marcel Meisen voor Duitsland de dichtste
ereplaats naar zich toe halen. Dat wel bijna een halve minuut na een ongenaakbare
wereldkampioen, die zich een week voor de slotmanche van de wereldbeker veldrijden in
Hoogerheide al van eindwinst verzekerde.

Wereldbeker veldrijden 2016-2017
Uitslag manche 6: Fiuggi
1.  Wout van Aert (Crelan-Charles)
2.  Marcel Meisen (Steylaerts-Verona)
3.  Tom Meeusen (Telenet-Fidea)
4.  Kevin Pauwels (Marlux-Napoleon Games)
5.  Tim Merlier (Crelan-Charles)
6.  Michael Vanthourenhout (Marlux-Napoleon Games)
7.  Klaas Vantornout (Marlux-Napoleon Games)
8.  Lars van der Haar (Telenet-Fidea)
9.  Jim Aernouts (Telenet-Fidea)
10.  Corne van Kessel (Telenet-Fidea)

' ( + * + (mailto:?subject=Interessant artikel: Wout van Aert kan het ook in het technische
Fiuggi&body=Ik kwam dit artikel tegen en denk dat jij het interessant vindt. Lees maar:
http://www.wielerflits.nl/nieuws/228232/wout-van-aert-kan-het-in-het-technische-fiuggi.html)
, Veldrijden (http://www.wielerflits.nl/nieuws/category/veldrijden) , Crelan-Charles
(http://www.wielerflits.nl/nieuws/tag/crelan-charles) , Wout van Aert
(http://www.wielerflits.nl/wielrenners/wout-van-aert)
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Poll
Wie wint de Vuelta a San Juan 2017?

 Vincenzo Nibali
 Bauke Mollema
 Rui Costa
 Eduardo Sepúlveda
 Darwin Atapuma
 Rodolfo Torres
 Edoardo Zardini
 Sergio Pardilla
 Laureano Rosas
 Juan Pablo Dotti
 Iemand anders

  Stem  

Stand
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