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Veldrijden

“Heerlijk als ze
‘Go Kiwi’ roepen”

“Klaas gaat uitzieken in Calpe”

Nieuw-Zeelander Angus Edmond zoekt zijn weg in het veld

Bart Wellens vervangt zieke Klaas Vantornout in Rome

Zijn landgenoot met de snor kenden 
we al, maar met Angus Edmond 
rijden er tegenwoordig twee Nieuw-
Zeelanders rond in het veld. “En het is 
verdomd afzien”, vertelt de 37-jarige 
avonturier.

Wat na Baal al in de lucht hing, is er gisteren 
ook uitgevallen. Klaas Vantornout is ziek 
en laat de wereldbekermanche in Rome 
schieten. Bart Wellens vervangt Vantornout in 
de selectie.

Mountainbiker, triatleet, fietstechni-
cus en wereldkampioen single speed, 
een race met een hoog amusements-
gehalte op een mountainbike met één 
versnelling. Je komt ze geregeld tegen, 
van die duizendpoten. 

“Er is ook een crossdiscipline sin-
gle speed, maar die valt midden in het  
Europese veldritseizoen. Onmogelijk 
te combineren dus. Ik hou van competi-
tiesport, maar soms is het mij allemaal 
een beetje te serieus. Er hangt te weinig 
leven en animo rond. Veldrijden is een 
ideale mix tussen beiden”, vertelt de 
globetrotter, die dertien jaar geleden 
Nieuw-Zeeland verliet voor Denemar-
ken en nu dus de Lage Landen ontdekt 
op de crossfiets.

Leef je nog?
“Nauwelijks (lacht). Baal was enorm 

zwaar. Sinds Zolder ben ik ook nog 
ziek. De luchtwegen. Ik heb Diegem 
bewust laten schieten om toch nog  
relatief fris in Baal te kunnen starten. 
Nu neem ik wat gas terug. Ik ga voor 
een aantal dagen terug naar huis, naar 
mijn vriendin. Rome laat ik schieten. 
De wereldbeker in Nommay wordt mijn 
volgende cross (26 januari, red.).”

Zeventien crossen van Valkenburg (20 
oktober) tot Surhuisterveen (2 januari). Een 
mooi aantal. Hoe blik je terug op die twee-
enhalve maand in het veld?

“Ik ben best wel tevreden. Het is 
zwaar, maar het enthousiasme van 
het publiek heeft mij de voorbije maan-
den zeker geholpen om de moed erin 
te houden. Trouwens, hoe modderiger 
het parcours, hoe luider de aanmoedi-
gingen. Dat viel mij op in Baal, Hamme-
Zogge en op de Koppenberg. Heerlijk 
als ze ‘Go Kiwi’ roepen (lacht).”

De steun van het publiek is er, maar een cross 
uitrijden is voorlopig nog niet gelukt (ren-
ners die meer dan tachtig procent achter-
stand hebben op de rondetijd van de koplo-

Sunweb - Napoleon Games zit momenteel in 
de hoek waar de klappen vallen. Nadat eerder 
een zieke Kevin Pauwels naar de Spaanse zon 
was gevlucht, zoekt nu ook Belgisch kampioen 
Vantornout aangenamere oorden op. 

BUITENBEENTJE

“Hij gaat Kevin achterna naar Calpe om daar 
weer beter te worden”, aldus teammanager Met-
tepenningen. “Zijn verkoudheid werd erger en 
er was nu ook sprake van koorts. Het is er mo-
menteel heel goed weer en dat doet Kevin goed. 
Hij voelt zich intussen flink beter. Hopelijk kan 
Klaas er ook volledig gezond worden. Hij keert 
pas aan het eind van volgende week terug om 
het BK af te werken.”

Ondanks de tegenslag blijft Mettepenningen 
optimistisch. 

“Ze verzorgen zich optimaal, jammer dus dat 
onze kopmannen net in deze cruciale periode 
ziek geworden zijn. Ook Jim Aernouts is nu trou-
wens een beetje ziek. Maar ik kijk hoopvol rich-
ting kampioenschappen, waar iedereen opnieuw 
van nul begint. Daar kan nog veel gebeuren.”

Door het wegvallen van Vantornout mocht 
bondscoach Rudy De Bie een vervanger selec-
teren voor Rome. “En dat is Bart Wellens gewor-
den. Daar heb ik niet lang over moeten naden-
ken”, verduidelijkt De Bie.  NRO

“Tijdens 
de op-
warming 
schiet ik 
geregeld 
in de lach 
van hoe 
ver-
schrik-
kelijk 
moei-
lijk 
som-
mige 
passa-
ges zijn.”
Angus 
Edmond

Angus 
Edmond: “In 
Zolder slaagde 
ik er bijna in 
om een 
wereldbeker-
manche uit te 
rijden.”  
!"#" #"$ %&'('(

WIELRENNEN

Kort

Keukeleire start  
in Argentinië
Jens Keukeleire begint zijn seizoen in de Tour 
van San Luis. De 25-jarige Belg van Orica - 
GreenEdge krijgt in Argentinië het gezelschap 
van Adam Yates, Aidis Kruopis, Christian Mei-
er, Ivan Santaromita en Pieter Weening.  NRO

Movistar kiest voor Canyon
Het Spaanse Movistar zegt in 2014 Pinarello 
vaarwel en verwelkomt Canyon. Na Katusha 
is Movistar de tweede WorldTourploeg die 
met de Duitse fabrikant in zee gaat.  NRO

Keisse en Terpstra  
leiden in Rotterdam
Iljo Keisse en Niki Terpstra (73 punten) zijn 
het best gestart in de Zesdaagse van Rotter-
dam. Bij het ter perse gaan van deze krant 
hadden de koppels vijf van de zes onderde-
len van de openingsdag achter de rug. Jas-
per De Buyst en Kenny De Ketele (45 pun-
ten) stonden na vijf onderdelen vierde op 
een ronde.  NRO

VELDRIJDEN

Van der Haar wint  
in Surhuisterveen
Lars van der Haar haalde het in het Neder-
landse Surhuisterveen na een duel met Thijs 
van Amerongen, die uiteindelijk tien secon-
den moest toegeven op de Nederlandse kam-
pioen. De Nederlandse wereldkampioen bij 
de beloften Mike Teunissen werd derde. Rob 
Peeters (ziek) en Jim Aernouts (met het oog 
op Rome) stonden op de aanvankelijke start-
lijst, maar gaven forfait. Bart Aernouts reed 
wel mee en werd vierde. Kenneth Van Com-
pernolle kwam als zevende over de streep. Bij 
de vrouwen stond er geen maat op wereld-
kampioene Marianne Vos. Ellen Van Loy was 
de beste Belgische op een vierde plaats.  NRO

Nys verkent BK-omloop niet
Sven Nys is niet van plan de voor hem onbe-
kende omloop van het nationaal kam- 
pioenschap in Waregem te verkennen. “Dat 
deed ik de voorbije jaren ook al niet meer. 
Veel zin heeft dat  niet, want de weersom-
standigheden spelen zo’n belangrijke rol dat 
het parcours er de dagen na een verkenning 
weer helemaal anders uit kan zien”, verant-
woordt de wereldkampioen zijn keuze. “Op 
de dag van het kampioenschap is er tijd ge-
noeg voor een grondige verkenning.”  LLN

Ook Bart Aernouts  
naar Crelan AA Drink?
Bart Aernouts blijft na de overstap van zijn 
ploegmaat Thijs van Amerongen naar  
Telenet – Fidea op 1 maart als enige over 
om de kleuren van AA Drink te verdedigen. 
De sponsor is van plan de overeenkomst 
met Aernouts, die loopt tot het einde van 
volgend seizoen, correct na te komen. Ceo 
Luc Versele van Crelan, de hoofdsponsor 
van de nieuwe Crelan AA Drink-ploeg met 
Sven Nys en Sven Vanthourenhout, is het 
opslorpen van die eenmansploeg met Aer-
nouts niet ongenegen. “Ik ken de plannen 
van AA Drink niet, maar ik sta open voor 
een gesprek”, aldus Versele.  LLN

Sels mag mee naar Rome
De vrouwenselectie voor de wereldbeker-
manche in Rome is uitgebreid van twee 
naar drie rensters. Naast Sanne Cant en  
Ellen Van Loy is ook Loes Sels opgenomen 
in de selectie. De 28-jarige uit Zoersel rijdt 
sinds 1 januari voor Telenet-Fidea. NRO

Tim Van Nuffel stopt ermee
Tim Van Nuffel is veldrijder af. Dat liet de 
32-jarige Antwerpenaar zelf weten via 
Twitter. “2014 begin van nieuw hoofdstuk! 
Toch best een mooie carrière gehad wat 
niet iedereen gegeven is. Maar nu tijd voor 
andere dingen”, klinkt het.  NRO

per worden uit koers gehaald).
“Maar dat is en blijft wel de doelstel-

ling. Ik beweer niet dat het zal lukken, 
maar de handdoek gooien doe ik niet. 
In Zolder was ik er zo dichtbij (Edmond 
moest toen een ronde voor tijd stoppen, 
red.). Daar slaagde ik er bijna in een 
wereldbekermanche uit te rijden. Veel 
hangt af van de toppers. Als zij er een 
zware wedstrijd van maken, wordt het 
moeilijk.”

Heb je het uiteindelijk allemaal onderschat?
“Ja en nee. Vorig jaar proefde ik al 

eens van het veldrijden tijdens de we-
reldbekermanche in Koksijde. Ik wist 
dus wat ik kon verwachten aan bele-
ving en intensiteit. Langs de andere 
kant heb ik misschien wel de zwaarte 
van de crossen lichtjes onderschat.”

Zwaar in welke zin?
“De omlopen. Ik dacht dat een cross-

parcours werd gebouwd om er rondjes 
op te rijden, maar de renners worden 
gepusht om tot de limiet te rijden en 
uiteindelijk hun fiets te duwen of op de 
schouder te nemen. Tijdens de opwar-
ming schiet ik geregeld in de lach van 
hoe verschrikkelijk moeilijk sommige 
passages zijn.”

Zou je het opnieuw doen als je in oktober 
had geweten wat je nu weet?

“(lacht) Zonder twijfel. En ik kom 
volgende winter zeker terug, maar 
misschien moet ik mijn vriendin vragen 
om secretaresse te spelen (lacht). De lo-
gistiek is echt een hel. Verplaatsingen, 
slaapplaatsen regelen, inschrijvingen 
voor de crossen… Er komt enorm veel 
bij kijken.”

En de kosten?
“De centen komen uit eigen zak. En 

veel verdien ik er niet aan. Al ga ikzelf 
wat dat verdienen betreft ook niet hele-
maal vrijuit. In één van de crossen viel 
ik blijkbaar net binnen het prijzengeld, 
maar dat wist ik niet. Pas toen iemand 
mij er een tijd later op wees, heb ik de 
organisator gecontacteerd. Intussen 
staat het geld toch op mijn bankreke-
ning. Zie je, een secretaresse zou geen 
overdreven luxe zijn (lacht).”
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