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KONINGSKOPPEL KLEURT AHOY GEEL
Een goed begin is het halve werk, 
moeten Niki Terpstra en Iljo Keisse 
hebben gedacht. Op dag één van de 
Wooning Zesdaagse dubbelden zij het 
hele veld en staan daardoor aan de 
leiding.

Terpstra en Keisse trokken gisteravond 
meteen de aandacht naar zich toe, niet in de 
laatste plaats door de gele trui, die voor het 
eerst haar intrede doet in Rotterdam Ahoy. 
Dat de volleerde tandem raad weet met druk, 
blijkt wel uit hun rapportcijfers in de Maasstad: 
vierde in 2012 en daarna drie eindzeges op rij. 
Nu vormen ze opnieuw een koppel en, hoewel 
verwacht werd dat ze een nieuwe overwinning 
niet in de schoot geworpen zouden krijgen, 
gaven ze meteen hun visitekaartje af.

In de eerste onderdelen van de openingsdag 

had het koppel telkens al punten weten te 
pakken en toonde zich daarmee direct ambitieus, 
nog voor de lange jacht. Daarin trachtten eerst 
al Maximilian Beyer en Sebastián Mora een 
ronde te pakken, even later gevolgd door 
Moreno De Pauw en Jan-Willem van Schip. 
Het was echter de demarrage van Terpstra en 
Keisse, die na ruim een kwartier Rotterdam 
Ahoy op haar grondvesten deed schudden.

De wielervedetten pakten snel voorsprong en 
vonden even later de staart van de andere 
koppels. De scheepstoeter bulderde over de 
piste en bezegelde hun rondewinst. Het bleek 
de beslissende zet in de koers, die ze behalve 
de winst ook de leiding in de stand bezorgde. In 
de resterende onderdelen kwam hun koppositie 
niet meer in gevaar, waardoor Terpstra en 
Keisse zich in de gele trui mochten hullen. En 
zo pakten ze de draad op waar ze vijf jaar 
geleden waren gebleven.

Toch kan het koppel zich nog niet rijk rekenen: 
ze hebben wel een ronde voorsprong, maar 
qua punten doen Wim Stroetinga en Yoeri 
Havik en ook Jasper De Buyst en Tosh Van der 
Sande het vooralsnog beter.

Sprint Cup
Harrie Lavreysen en Sam Ligtlee leiden in de 
Sprint Cup. De tgv's in het mandarijn-oranje 
wonnen de Keirin en het sprinttoernooi. 
Ook werd een baanrecord gereden; Mateusz 
Rudyk en Tomáš Bábek zetten in de team-
sprint de tijd stil na 21,086 seconden en 
verbeterden daarmee de tijd die Grégory 
Baugé en Teun Mulder tien jaar terug a�lokten 
(21,484).

Luca Felix Happke en Moritz Augenstein, 
winnaars van vorig jaar, voeren in de Hart van 
Holland Talents Cup opnieuw de stand aan.

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

Programma vrijdag 3 januari
18:15 Hart van Holland Talents Cup

19:00 Presentatie elite Wooning Zesdaagse

19:10 Flanderijn koppelafvalkoers

19:35 GPN/Provato Sprint Cup Sprint

19:40 GPN/Provato Sprint Cup Keirin

19:45 Wooning koppelkoers 

20:35 GPN/Provato Sprint Cup Q 200M

20:50 Hart van Holland Talents Cup

21:00 Houcon Derny Cup

21:15 GPN/Provato Sprint Cup Heats

21:25 Tijdrit - 1KM

21:40 GPN/Provato Sprint Cup Sprint

21:50 Houcon Derny Cup

22:05 GPN/Provato Sprint Cup Keirin

22:10 GP Shimano Individuele afvalkoers

22:20 GPN/Provato Sprint Cup Finals

22:30 Wooning koppelkoers

23:05 GPN/Provato Sprint Cup Team Sprint

23:20 Kambeel Tijdrit - 200M

23:40 Ceremonie gele trui
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DE OLYMPISCHE DROOM VAN 
EEN GEBOREN CULTHELD

Topsporters zijn doorgaans geen gewone 
mensen. Althans, de fysieke prestaties die 
ze leveren zijn voor ‘normale stervelingen’ 
feitelijk onnavolgbaar. Een topsporter is de 
ultieme einzelgänger met een meerjarenplan, 
een karrenvracht aan doorzettingsvermogen 
en een enorm bord voor de kop. Ze willen 
lopen op de maan, vliegen naar de zon en 
andere utopische dromen verwezenlijken. 

Topsporters zitten zelden in talkshows om 
de ambitie uit te spreken dat ze wereld-
heerschappij ambiëren. Een atleet krijgt 
pas een groot podium als de prestatie is 
gerealiseerd of juist jammerlijk is mislukt. 
‘Wij’ houden namelijk niet van blaaskaken 
met bombastische uitspraken. Voeten op 
de grond en valse bescheidenheid zijn 
daarom meestal de ingrediënten die ieder 
interview met ambitievolle sporters tot een 
smakeloos hapje omtoveren.

Gelukkig zijn er ook uitzonderingen en zo 
iemand rijdt hier vanavond in Rotterdam 
Ahoy: Jan-Willem van Schip. Hij weigert 
obligaat wollig te spreken over zijn eigen 
ambities en successen. Het leverde in de 
loop der jaren een aantal instant-classics 
op: “doorgesnoven junkie style”, “drie 
bakkies ko�e erin en dan komt de Sensation 
White megamix 2006” en het krankzinnige 
“Project Kondichuri”, waar journalisten 
maandenlang het hoofd over braken, maar 
nooit het antwoord op vonden. De bedenker 
moest er waarschijnlijk zelf nog het hardst 
om lachen.

Van Schip is ongeremd, open en ont- 
wapenend. “Met de polsen naar binnen het 
WK winnen”, zei de regerend wereldkampioen 
puntenkoers voor zijn verblu�ende race. 
De aankondiging van pure magie op de 
piste in een rijmende oneliner. Het was 
smullen voor de wielerfans. Van Schip werd 
een cultheld. Maar alleen in de voetbalsport 
worden zonderlingen écht gekoesterd. Als 
wielrenner is normaal doen al gek genoeg 
en wordt bijna geëist dat er niet uit de pas 
wordt gelopen. Toen het profteam van Van 
Schip afgelopen jaar stopte, stonden de 
ploegen niet in de rij voor cultheld Van 
Schip en koos hij – zoals in zijn hele carrière 
– puur voor zichzelf. Van Schip heeft 
namelijk een plan: olympisch kampioen 
omnium worden. Misschien is daarmee 
“Project Kondichuri” eindelijk ontcijferd: 
schijt hebben aan de hele wereld en je 
dromen najagen. Ik hoop dat dit nog 
jarenlang zijn credo blijft.   

John den Braber
Oud-profrenner, 
nu journalist
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VOLG DE WOONING ZESDAAGSE
Liveblog: 
www.wooningzesdaagse.nl/liveblog.
In samenwerking met WielerFlits.
Uitslagen:
www.wooningzesdaagse.nl/uitslagen

  Zesdaagse TV op Rijnmond
  Dagelijks magazine op tv en online
  Dagelijks livestream via Rijnmond.nl
  Live uitzending finaleavond
 7 januari vanaf 19.30 uur

WOONING ZESDAAGSE OP RIJNMOND

STAND GPN/PROVATO SPRINT CUP
241 1 HOOGLAND

VAN DEN BERG

3 3 26LAVREYSEN
LIGTLEE 255 5RUDYK

BÁBEK

STAND WOONING ZESDAAGSE NA DAG 1
PLAATS TEAM RENNERS RONDEN PUNTEN
1 1 KEISSE - TERPSTRA - 50
2 7 HAVIK - STROETINGA 1 70
3 9 DE BUYST - VAN DER SANDE 1 58
4 2 DE KETELE -GHYS 1 50
5 3 KLUGE  - REINHARDT 1 44
6 6 VAN SCHIP - DE PAUW 1 32
6 8 HESTER - FREDERIKSEN 1 32
8 12 ASSELMAN - VAN EMPEL 1 26
9 11 SINKELDAM - ZIJLAARD 1 20
10 4 STANISZEWSKI - PSZCZOLARSKI 1 10
11 10 BEYER - MORA 2 20
12 5 DE VYLDER - HESTERS 3 20
13 13 ENGLISH - POTTS  4 813 13
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HART VAN HOLLAND TALENTS CUP
PLAATS NR RENNERS RONDEN PUNTEN
1 2 HAPPKE - AUGENSTEIN - 20
2 11 RUIJMGAARD - PROKOPYSZYN  - 12
3 4 FRETIN - DEWEIRDT - 10


