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Tweeten

Aanbevelen Een persoon heeft dit aanbevolen. Beveel dit als eerste van je vrienden aan.

15 januari 2017 – Wout Van Aert is klaar voor de strijd met Mathieu van der Poel op het WK dat over twee
weken op het programma staat. Terwijl de Nederlander een trainingsstage afwerkt, won de Belg en de
regerend wereldkampioen de wereldbekercross in Fiuggi. Door zijn zege is Van Aert ook zeker van de
eindzege.

Op de glibberige ronde in Fiuggi ging Toon Aerts er als een speer vandoor. Van Aert koos voor een rustiger
begin en versnelde pas serieus na twee omlopen. Europees kampioen Aerts mocht twee rondes solo op kop
rijden van zijn landgenoot en de wereldkampioen, daarna nam Van Aert het initiatief over. Aerts kon nog wel
even in zijn wiel blijven hangen.

Halverwege de cross werd duidelijk dat er niemand opgewassen was tegen de ontketende Van Aert. De Belg
soleerde naar de zege en legde daarmee beslag op de eindwinst in de wereldbeker. Aerts knalde in de drie
rondes voor het einde hard tegen een boom en viel daardoor uit. Ondertussen rukte Duits kampioen Marcel
Meisen knap op naar de tweede plaats. Tom Meeusen werd derde in Fiuggi.

De Nederlanders stelden enigszins teleur in Italië. Mathieu van der Poel was dus niet van de partij. Lars van
der Haar werd achtste en de beste Nederlander. Corné van Kessel moest het doen met een tiende plaats en
David van der Poel werd elfde. Lars Boom voerde zijn gevecht achterin het veld en viel uiteindelijk uit met
mechanische problemen.

Er is voor het WK op 29 januari nog één wereldbekercross te gaan. Die laatste wereldbeker staat voor 23
januari op het programma in het Nederlandse Hoogerheide. Daar zal Van der Poel weer aan de start staan.
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Fiuggi world Cup 
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1. zondag 22 januari 2017

2.  18:13

Wereldkampioene De Jong gehavend na zware val
Het is nog maar de vraag of regerend wereldkampioene Thalita de Jong komende zaterdag haar titel
kan verdedigen. De Nederlandse…

3.  18:01

Van der Haar verrast ook zichzelf: "Dit is speciaal"
Lars van der Haar scheurde in november een spier in zijn bovenbeen, kwam terug maar verwachtte dit
seizoen niet meer zijn…

4.  16:47
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Offday Van der Poel: "Ik reed rond met vermoeide benen"
Mathieu van der Poel begon vandaag (zondag) als de grote favoriet voor de zege aan de
wereldbekercross in Hoogerheide. Maar de…

5.  16:05

Van der Haar verrast met tweede zege in twee dagen
Lars van der Haar heeft voor een daverende verrassing gezorgd door in Hoogerheide zijn tweede zege
van het weekend te boeken.…

6.  14:40

Oppermachtige Vos: "Natuurlijk denk ik al aan het WK"
De laatste wereldbekercross van het seizoen in Hoogerheide is uitgelopen op een Nederlands feestje.
Marianne Vos won met…

7.  14:21

Vos is opnieuw oppermachtig en wint in Hoogerheide
Marianne Vos heeft de wereldbekercross in Hoogerheide gewonnen. De Brabantse van WM3 Pro
Cycling soleerde in de slotfase naar de…
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8.  13:27

Belofte Nieuwenhuis slaat dubbelslag in Hoogerheide
Joris Nieuwenhuis heeft nogmaals laten zien dat hij de grote crossbelofte is van Nederland. De crosser
van Team Sunweb soleerde…

9.  11:59

Samenvatting: Ewan wint vierde rit in slotstuk Down Under
De Tour Down Under heeft een passend slot gekregen in Adelaide. Caleb Ewan, die de hele week al
oppermachtig is in de sprint, pakte in de slotetappe zijn vierde…

10.  11:54

Boonen over foto: "Mijn gewicht is niet uitzonderlijk"
Tom Boonen begint zijn seizoen deze week met de Ronde van San Juan. De Belg start daarmee zijn
koersvoorbereiding op de grote…

11.  11:11
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Ewan zet teller op vier: "Dit komt niet vaak voor"
Er stond deze week geen maat op de sprintersbenen van Caleb Ewan. De Australiër van Orica-Scott
snelde met zijn hoofd over het…

12.  10:58

Gesink achtste in Tour Down Under: "Mooie prestatie"
Robert Gesink is achtste geworden in het eindklassement van de Tour Down Under. De kopman van
LottoNL-Jumbo kijkt tevreden terug…

13.  10:20

Fotoserie: de slotdag van de Tour Down Under 2017

14.  10:19

Porte heeft eindwinst binnen: "Droom om hier te winnen"
Richie Porte was al twee keer runner-up in de Tour Down Under, maar dit jaar stond er geen maat op
hem. Met winst in de…

15.  10:00

Interview: Groenewegen ziet zijn trein op stoom raken
Na een zeer mager jaar, met meer teleurstellingen dan overwinningen, wist Team LottoNL-Jumbo op 5
oktober 2015 de komst van…

16.  08:34
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Eindklassement: Santos Tour Down Under 2017

17.  06:14

Ewan pakt nummer vier, Porte eindwinnaar Down Under
De Tour Down Under heeft een passend slot gekregen in Adelaide. Caleb Ewan, die de hele week al
oppermachtig is in de sprint…

18. zaterdag 21 januari 2017

19.  21:00

Van der Haar wint solo in Rucphen: "Geeft vertrouwen"
Lars van der Haar heeft zijn eerste overwinning voor Telenet-Fidea Lions geboekt. De Nederlandse
veldrijder, die eind vorig jaar…

20.  16:13

Bosmans op overtuigende wijze naar winst in Zonnebeke
De Kasteelcross in Zonnebeke is een prooi geworden voor Wietse Bosmans. De Belgische ploeggenoot
van Mathieu van der Poel bij…
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21.  13:23

Meeusen: "Ploegleiding staat niet honderd procent achter mij"
Het is nog maar zeer de vraag of Tom Meeusen ook komend seizoen nog in het shirt van Telenet-Fidea
te bewonderen is. De…

22.  12:26

Izagirre kukelt van het podium: "Pijn heeft tol geëist"
Hij stond er na vrijdag nog zo goed voor met de tweede plaats in het klassement van de Tour Down
Under, maar de gevolgen van…

23.  11:52

Boonen volgend jaar in PR-functie actief voor Quick Step
Al een tijdje staat het vast dat Tom Boonen in de aanstaande uitvoering van Parijs-Roubaix zijn fiets
aan de wilgen hangt, maar…

24.  10:07

Kelderman ziet kansen, is in voor stunt tijdens slotetappe
Met een negende plaats in de tussenstand van de Santos Tour Down Under is Wilco Kelderman niet de
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bestgeklasseerde Nederlander…

25.  09:51

Veldritcoach van jonge dopingzondaar pleegt zelfmoord
De positieve test van pupil Fabio Verberckmoes (17) is privétrainer Eddy Verschueren zo zwaar
gevallen, dat de Belgische…

26.  09:19

Gesink bestormt top tien: "Wel weer moeite met tempo"
Door als negende over de meet te komen in de etappe naar de Willunga Hill, is LottoNL-Jumbo-renner
Robert Gesink opgeklommen…

27.  08:59

Wederom wint Porte op Willunga Hill: "Dit keer meeste pijn"
Voor de vierde achtereenvolgende keer wist Richie Porte in de Tour Down Under de etappe op de
Willunga Hill, onder de rook van…

28.  08:20

Porte tekent voor eindzege Down Under na dagsucces
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Er moet heel wat gebeuren wil Richie Porte de overwinning in de Santos Tour Down Under nog uit
handen geven. De 31-jarige…

29. vrijdag 20 januari 2017

30.  17:28

Samenvatting: Ewan spurt naar hattrick in Australië
Caleb Ewan is tot dusver de grote baas in de Tour Down Under. Het kleine Australische
sprintbommetje heeft na overwinningen in de eerste en derde etappe ook de…

31.  14:17

Boom zegt af voor Hoogerheide, wil wel naar WK
Lars Boom gaat komend weekend niet van start in Hoogerheide. De renner van LottoNL-Jumbo heeft
zich bij bondscoach Gerben de…

32.  14:01

Overzicht: deze toppers gaan naar de Giro d'Italia
De Giro d'Italia is dit jaar misschien wel de populairste grote ronde. De Nederlandse toppers Bauke
Mollema, Tom Dumoulin en…
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33.  13:55

'Opgeluchte' Porte behoudt leiderstrui Down Under
Richie Porte heeft zijn leiderstrui in de vierde etappe van de Tour Down Under opnieuw met succes
verdedigd. De Australiër werd…

34.  13:16

Sagan komt weer tekort: "Begon te laat aan mijn sprint"
Peter Sagan wacht nog op zijn eerste zege in het nieuwe shirt van Bora-hansgrohe. De wereldkampioen
kwam al wel een paar keer…

35.  11:22

Gesink voelt zich goed: "Ben benieuwd hoe ver hij komt"
De vierde etappe in de Tour Down Under leverde in de persoon van Enrico Battaglin een tiende plaats
op voor LottoNL-Jumbo, maar…

36.  09:35

Ewan boekt derde zege: "Had me niet meer kunnen wensen"
Er staat geen maat op Caleb Ewan in de Tour Down Under. De 22-jarige Australiër van ORICA-Scott
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http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38611/sagan-komt-weer-tekort-begon-te-laat-aan-mijn-sprint/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38610/gesink-voelt-zich-goed-ben-benieuwd-hoe-ver-hij-komt/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38609/ewan-boekt-derde-zege-had-me-niet-meer-kunnen-wensen/
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sprintte vrijdag alweer naar…

37.  08:01

Ewan troeft Sagan weer af en heeft hattrick te pakken
Caleb Ewan is tot dusver de grote baas in de Tour Down Under. Het kleine Australische
sprintbommetje heeft na overwinningen in…

38. donderdag 19 januari 2017

39.  17:44

Van Aert mist Hoogerheide, WK nog niet in gevaar
Wout van Aert verschijnt komend weekend niet aan de start van de Wereldbeker-cross in Hoogerheide.
De wereldkampioen ondervindt…

40.  17:27

Gesprek Zonneveld en Hanegraaf zonder resultaat
De lijmpoging tussen Thijs Zonneveld en Jacques Hanegraaf, zoals twee weken geleden door de
rechter in Amsterdam was…

41.  16:47

http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38609/ewan-boekt-derde-zege-had-me-niet-meer-kunnen-wensen/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38608/ewan-troeft-sagan-weer-af-en-heeft-hattrick-te-pakken/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38607/van-aert-mist-hoogerheide-wk-nog-niet-in-gevaar/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38606/gesprek-zonneveld-en-hanegraaf-zonder-resultaat/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38605/novo-nordisk-start-in-2017-voor-het-eerst-in-tirreno/
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Novo Nordisk start in 2017 voor het eerst in Tirreno
Team Novo Nordisk kreeg woensdag van organisator RCS Sport een wildcard voor de Tirreno-
Adriatico en voor Milaan-San Remo…

42.  14:23

Ook Valverde rijdt twee grote rondes: Tour en Vuelta
Ook over het programma van Alejandro Valverde is inmiddels meer duidelijkheid gekomen. De 36-
jarige Spanjaard start in 2017 in…

43.  13:16

Officieel: Quintana rijdt in 2017 Giro én Tour
Wat Nairo Quintana betreft was het al zeker, maar donderdag heeft ook zijn ploeg Movistar officieel
bevestigd dat de Colombiaan…

44.  11:41

Izagirre komt met de schrik vrij en heeft niks gebroken
Een zware val in de slotkilometers van de derde etappe van de Tour Down Under, waarbij
klassementsman Gorka Izagirre was…

http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38605/novo-nordisk-start-in-2017-voor-het-eerst-in-tirreno/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38604/ook-valverde-rijdt-twee-grote-rondes-tour-en-vuelta/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38603/officieel-quintana-rijdt-in-2017-giro-en-tour/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38602/izagirre-komt-met-de-schrik-vrij-en-heeft-niks-gebroken/
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45.  11:07

Danny van Poppel teleurgesteld: "Had moeten winnen"
Danny van Poppel kreeg donderdag tijdens de derde etappe in de Tour Down Under een nieuwe kans
om Team Sky de eerste zege van…

46.  10:37

Klassementsleider Porte overleeft 'nerveuze' dag
Voor Richie Porte was de derde etappe van Glenelg naar Victor Harbor er vooral één van standhouden.
De Australiër, die…

47.  09:51

Ewan wint opnieuw: "Dacht dat ik al te ver achter lag"
Caleb Ewan zegevierde donderdag voor de tweede keer in de Tour Down Under. De 22-jarige
Australiër van ORICA-Scott verraste…

48.  08:40

http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38601/danny-van-poppel-teleurgesteld-had-moeten-winnen/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38600/klassementsleider-porte-overleeft-nerveuze-dag/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38599/ewan-wint-opnieuw-dacht-dat-ik-al-te-ver-achter-lag/
http://www.wielerupdate.nl/videos/1120t/de-laatste-kilometers-van-de-rit-naar-victor-harbor/
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Video: laatste kilometers van de rit naar Victor Harbor
Bekijk hier de spectaculaire finale van de derde etappe van de Tour Down Under. Op weg naar de
finish in Victor Harbor werd er gevallen en gesprint.

49.  07:58

Sagan bekijkt het positief: "Ben nog niet in topvorm"
Peter Sagan was donderdag dicht bij zijn eerste zege in dienst van BORA-hansgrohe. De Slowaak ging
voor goud in de derde etappe…

50.  07:44

Overzicht: klassement na rit drie in de Tour Down Under
51.  07:43

Foto's: de derde etappe van de Tour Down Under

52.  07:23

Ewan ook maat te groot voor wereldkampioen Sagan
Caleb Ewan manifesteert zich meer en meer als de nieuwe koning van de sprint. Nadat de jonge
Australiër al de eerste etappe…

53. woensdag 18 januari 2017

54.  16:28

http://www.wielerupdate.nl/videos/1120t/de-laatste-kilometers-van-de-rit-naar-victor-harbor/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38597/sagan-bekijkt-het-positief-ben-nog-niet-in-topvorm/
http://www.wielerupdate.nl/klassement/20328/tour-down-under-2017-algemeen-klassement/
http://www.wielerupdate.nl/uitslagen/20331/tour-down-under-2017-etappe-3-glenelg-victor-harbor/fotos/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38595/ewan-ook-maat-te-groot-voor-wereldkampioen-sagan/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38594/roompot-heeft-selecties-voor-laatste-koersen-januari-rond/
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Roompot heeft selecties voor laatste koersen januari rond
Team Roompot-Nederlandse Loterij heeft bekendgemaakt welke renners de Nederlandse
procontinentale ploeg de komende koersen gaan…

55.  15:03

Materiaalpech nekt Henao in tweede etappe Down Under
Team Sky leek de koers in de tweede etappe van de Tour Down Under prima onder controle te hebben,
maar een lekke band van kopman…

56. 

Meer nieuws

Foto's

Wout Van Aert

      

Gerelateerd nieuws

Wout Van Aert

19 jan Van Aert mist Hoogerheide, WK nog niet in gevaar
17 jan België zonder Vantornout naar WK, Van Aert kopman
17 jan Van Aert skipt trainingsstage wegens knieproblemen
15 jan Aerts verlaat ziekenhuis na uren wachten zonder diagnose
15 jan Vos over glijcross in Fiuggi: "Dit was gewoon ijs"

Marcel Meisen

15 jan Van Aert wint WB in Fiuggi en is zeker van eindzege
20 okt '15 Van der Haar wint ook Nacht van Woerden
12 okt '13 Meeusen juicht in Brabant, Meisen klopt Albert

Tom Meeusen
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21 jan Meeusen: "Ploegleiding staat niet honderd procent achter mij"
5 nov '16 Meeusen soleert naar zege in Waaslandcross
25 okt '16 Van Aert kopman, Meeusen past voor EK veldrijden
20 feb '16 Veldrijder Meeusen voegt Kleicross toe aan erelijst
29 dec '15 Meeusen wint in Loenhout, Van der Poel zevende

Social Media

Piace a 3 amici

Wielerupdate.nl
17.400 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Condividi

Follow @wielerupdate 12.1K followers

DE MOKKA X ONLINE EDITION
Met premium class innovaties.

RÜTTCHEN AUTOWERELD
De nieuwe E-Klasse 350 e PLUG-IN HYBRID

Je vindt ons ook hier:

Over ons
Wielerupdate.nl is uitgave van JHED Media B.V. - een onafhankelijk Nederlands bedrijf, gevestigd in
Groningen. Wielerupdate.nl biedt haar nieuws aan in de Nederlandse taal.
Deze site brengt je het laatste wielernieuws, foto's, video's en interviews uit de wielerwereld.
Dat alles 24 uur per dag, zeven dagen per week!

Algemene voorwaarden  |  Privacy  |  Adverteren  |  Colofon  |  Contact  |  Vacatures

Aanbevolen links
Sportnieuws
Voetbalnieuws
F1-nieuws

https://www.facebook.com/raimond.kooij
https://www.facebook.com/eric.vandolen
https://www.facebook.com/john.vanmeijl
https://www.facebook.com/dilys.renaud
https://www.facebook.com/robertanegrin
https://www.facebook.com/pieter.vanderveen.92
https://www.facebook.com/wielerupdate/
https://www.facebook.com/wielerupdate/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwielerupdate%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/wielerupdate/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.wielerupdate.nl%2Fwielernieuws%2F38566%2Fvan-aert-wint-wb-in-fiuggi-en-is-zeker-van-eindzege%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=wielerupdate&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.wielerupdate.nl%2Fwielernieuws%2F38566%2Fvan-aert-wint-wb-in-fiuggi-en-is-zeker-van-eindzege%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=wielerupdate&tw_p=followbutton
http://servedby.mannenmedia.nl/ck.php?oaparams=2__bannerid=4426__zoneid=76__cb=e9d25899bd__oadest=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N6428.972338MANNENMEDIA.NL/B10814788.144499011;dc_trk_aid=316299101;dc_trk_cid=78181903;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
http://servedby.mannenmedia.nl/ck.php?oaparams=2__bannerid=4515__zoneid=76__cb=2f15bc25e7__oadest=%20https://www.hetkannogsteeds.nl/?utm_source=mannenmedia&utm_campaign=15bijtelling&utm_medium=banner
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38624/meeusen-ploegleiding-staat-niet-honderd-procent-achter-mij/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38232/meeusen-soleert-naar-zege-in-waaslandcross/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38176/van-aert-kopman-meeusen-past-voor-ek-veldrijden/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/34981/veldrijder-meeusen-voegt-kleicross-toe-aan-erelijst/
http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/34537/meeusen-wint-in-loenhout-van-der-poel-zevende/
http://www.wielerupdate.nl/
http://www.wielerupdate.nl/fotos/
http://www.wielerupdate.nl/video/
http://www.wielerupdate.nl/interviews/
http://www.wielerupdate.nl/algemene-voorwaarden/
http://www.wielerupdate.nl/privacy/
http://www.wielerupdate.nl/adverteren/
http://www.wielerupdate.nl/over_ons/colofon/
http://www.wielerupdate.nl/over_ons/contact/
http://www.wielerupdate.nl/vacatures/
http://www.sportupdate.nl/
http://www.fcupdate.nl/
http://www.gpupdate.net/nl/


22/01/17 19:25Van Aert wint WB in Fiuggi en is zeker van eindzege - WielerUpdate.nl

Pagina 20 di 20http://www.wielerupdate.nl/wielernieuws/38566/van-aert-wint-wb-in-fiuggi-en-is-zeker-van-eindzege/

Schaatsnieuws
Tennisnieuws
Webhosting
Fietsendrager

http://www.schaatsupdate.nl/
http://www.tennisupdate.nl/
http://www.webhosters.nl/
http://www.fietsendrageronline.nl/

