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TOPKOPPELS JAGEN OP EERSTE GELE TRUI
Wielrennen en de kleur geel zijn
onlosmakelijk met elkaar verstrengeld,
denk maar aan de Tour de France. De
38ste Wooning Zesdaagse heeft nu
haar eigen gele trui. Wie wordt de
eerste winnaar?
De allereerste gele leiderstrui wordt vanavond
gedragen door een van de grote wielervedetten
aan het vertrek in Rotterdam Ahoy: titelhouder
Niki Terpstra. Hoeveel toelichting heeft zijn
carrière nog nodig? Met liefst acht Tour de
Frances achter zijn naam en overwinningen in
de prestigieuze Ronde van Vlaanderen en
Parijs-Roubaix is hij een grootheid in het
wielrennen op de weg. Maar ook op de piste
behoort hij tot de toppers. Hij was namelijk al
vier keer de beste in Rotterdam!
Bij zijn tiende deelname wordt Terpstra voor
het eerst sinds vijf jaar herenigd met Iljo
Keisse, met wie hij driemaal samen zegevierde
in de Wooning Zesdaagse. De ervaren Vlaming
geldt als een van de beste zesdaagserenners
van de afgelopen jaren en gaat nu voor zijn
zesde overwinning. De verwachtingen rond

het topkoppel zijn opnieuw hooggespannen,
maar een nieuw succes gaan ze niet cadeau
krijgen nu het deelnemersveld zo sterkbezet is.
Met Roger Kluge en Theo Reinhardt, overduidelijk herkenbaar aan de regenboogtrui,
treft Terpstra namelijk de huidige wereldkampioenen koppelkoers. "Die trui gaat
ongetwijfeld als lokaas voor de andere koppels
werken", verwachten wedstrijdleiders Peter
Schep en Michael Zijlaard. "Geen millimeter
ruimte gaan ze krijgen van de anderen, maar
als huidige wereldkampioenen weten ze daar
inmiddels wel raad mee." Kluge wist hier in
2017 bovendien al eens te winnen.
Maar de Duitsers zijn niet de enige wereldkampioenen aan de start. Jan-Willem van
Schip pakte in Polen per slot van rekening de
wereldtitel op de puntenkoers en trad
daarmee in de voetsporen van wedstrijdleider
Schep. Die verwacht veel van Van Schip en zijn
teammaat Moreno De Pauw, twee jaar
geleden nog winnaar in Rotterdam. "De Pauw
is een uitstekende aanvulling voor Jan-Willem
en weet wat het is om te winnen. Top vijf is
realistisch, misschien wel korter."

Ook oud-winnaar Wim Stroetinga, die al
enkele jaren een gerenommeerd zesdaagsekoppel vormt met Yoeri Havik, mogen we weer
van voren verwachten. De afgelopen twee jaar
waren ze al derde en tweede, kunnen ze deze
keer het kleed naar zich toe trekken?
Maar ook aan Kenny De Ketele en Robbe
Ghys, de Europese kampioenen van 2018,
kunnen we niet voorbij gaan. Net zo min aan
Marc Hester en Oliver Wulff Frederiksen. Zij
stonden hoog op de Rotterdamse verlanglijst.
Schep: "Die jongens kunnen echt knalhard
fietsen. De snelle Hester met al zijn ervaring.
En als je het over Danish dynamite hebt:
Frederiksen geldt als een van de grootste
talenten." Meer dan voldoende concurrentie
voor Terpstra zou je zeggen...
Laten we tot slot thuisrijder Maikel Zijlaard
noemen, gekoppeld aan Ramon Sinkeldam.
Vorig jaar kreeg Zijlaard Ahoy op de banken
met fraaie acties. Schep: "Heel tof dat we
zoveel Nederlanders hebben die vooraan
kunnen meedoen. Ze zijn supergemotiveerd
allemaal. Dit gaat echt wel een mooie koers
worden."

Kaartverkoop 39ste Wooning Zesdaagse, di. 24 t/m zo. 29 november 2020 NU van start.

www.wooningzesdaagse.nl/tickets

BAAS VAN DE WEEK
De Wooning Zesdaagse is voor de duurrenners
een uitputtingsslag, waar in bijna een week
honderden kilometers aan houten latten
onder hun carbonnen frames doorflitsen.
Ze hebben allen verschillende doelen. De
favorieten hopen op een goede avond de
boel aan stukken te rijden om zo de basis te
leggen voor een goed klassement, terwijl
anderen juist uit zijn op een ritzege in
bijvoorbeeld de afvalkoers. Het is sparen,
uitdelen en incasseren. Daarbij is het
tijdelijke geluk van de bloemen na een
gewonnen onderdeel een zalvende remedie
tegen zere benen, een beurs zitvlak,
brandende longen en de wetenschap dat
het alleen nog maar zwaarder zal worden.
Uiteindelijk draait het bij deze doordouwers
namelijk vooral om één ding: de eindwinst
op dinsdagavond. Want dan wordt het
koppel van het heden naar de eeuwigheid
gepromoveerd met hun namen op de
‘winners ring’ van Rotterdam Ahoy, waar
latere generaties bezoekers én renners het
bewijs van de zege kunnen aanschouwen. Ik
kan me dan ook goed voorstellen dat de
mannen van het duurpeloton soms jaloers
naar de sprinters kijken. Deze rappe
mannen kunnen namelijk iedere avond
geschiedenis schrijven door het baanrecord te
breken en weer met een paar milliseconden
scherper te stellen. Het lijkt in een vloek en
een zucht gebeurd. Een paar ronden vaart
maken, als een adelaar naar beneden duiken
en de tweehonderd meter afraffelen.
Dat ‘afraffelen’, een flitsende sprint van
minder dan tien seconden, vergt jaren aan
voorbereiding. Al die uren in het krachthonk,
de slopende intervalsessies op de fiets, in
combinatie met ultieme focus, souplesse en
wilskracht, moeten leiden tot een handvol
tellen pure magie, maar garanties zijn er
niet en de druk is torenhoog. Je zult maar
meervoudig Europees- en wereldkampioen
zijn, terwijl in je achterhoofd een naar
stemmetje blijft fluisteren: ‘In Rotterdam
Ahoy is er toch nog altijd iemand sneller’.
Het lijkt me een kwelling van olympische
proporties. Ik ga er dan ook iedere avond
weer voor zitten: die strijd binnen de
strijd. De snelste mannen op aarde op
zoek naar die eretitel in de Maasstad.
Want zoals huidig baanrecordhouder
Harrie Lavreysen het treffend zegt in het
programmamagazine van de Wooning
Zesdaagse: ‘Dan ben je pas de baas van de
week’.
John den Braber
Oud-profrenner,
nu journalist
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WOONING ZESDAAGSE
KEISSE - TERPSTRA
DE KETELE -GHYS
KLUGE - REINHARDT
STANISZEWSKI - PSZCZOLARSKI
DE VYLDER - HESTERS
VAN SCHIP - DE PAUW
HAVIK - STROETINGA
HESTER - FREDERIKSEN
DE BUYST - VAN DER SANDE
BEYER - MORA
SINKELDAM - ZIJLAARD
ASSELMAN - VAN EMPEL
ENGLISH - POTTS

HART VAN HOLLAND TALENTS CUP
1
WEBER - RUDYS
2
HAPPKE - AUGENSTEIN
3
CORROCHER - TOSONI
4
FRETIN - DEWEIRDT
5
HEIJNEN- HOPPEZAK
6
BIRKEMOSE - CALVERT
7
PRONK - WILSHAUS
8
LUIJTEN - ZWAAN
9
PINAZZI - BOSINI
10
HENKELMANN – RICHTER
11
RUIJMGAARD - PROKOPYSZYN
12
KONIJN - STEYAERT
13
LOHSE - FRANZ
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GPN/PROVATO SPRINT CUP
3

3

Team 1
Provato Techniek
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Team 2
GPN Adviesgroep

Jeffrey Hoogland
Roy van den Berg
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Harrie Lavreysen
Sam Ligtlee

DEEL JE FOTO’S EN VIDEO’S MET
#wooningzesdaagse

VOLG DE WOONING ZESDAAGSE

Liveblog:
www.wooningzesdaagse.nl/liveblog.
In samenwerking met WielerFlits.
Uitslagen:
www.wooningzesdaagse.nl/uitslagen

Mateusz Rudyk (POL)
Tomáš Bábek (CZE)

@zesdaagse
WOONING ZESDAAGSE
OP RIJNMOND


Zesdaagse TV op Rijnmond



Dagelijks magazine op tv en online



Dagelijks livestream via Rijnmond.nl



Live uitzending finaleavond
7 januari vanaf 19.30 uur

ALS VIP NAAR DE
WOONING ZESDAAGSE
IN NOVEMBER 2020?

bekijk de actie op
www.wielerflits.nl/zesdaagse

Team 3
Toyota
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