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SPANNING AAN DE TOP
Jan-Willem van Schip en Moreno De 
Pauw maakten op de tweede dag 
indruk met rondewinst en de zege in 
de lange jacht. Als enige koppel uit de 
top vijf moeten ze de kaap van honderd 
punten nog slechten. Het staat echter 
nog dichtbij elkaar in de spits van het 
klassement.

Omdat de lange jacht liefst 45 minuten 
duurde, kregen de koppels de mogelijkheid om 
verschillen te maken op een presenteerblaadje 
aangeleverd. De beginfase werd door Moreno 
De Pauw en Jan-Willem van Schip meteen 
aangegrepen om de aanval te kiezen, en met 
succes. Binnen geen tijd hadden zij de staart 
van het peloton beet en toen de roemruchte 
scheepstoeter door Ahoy schalde, was hun 
rondewinst bezegeld.

Zij kwamen zo in dezelfde ronde terecht als 

klassementsaanvoerders Iljo Keisse en Niki 
Terpstra. Het leidende duo had ook te duchten 
van Roger Kluge en Theo Reinhardt, die slag 
om slinger de aanval kozen. Tevens pakten de 
Duitsers de volle tien punten bij de gouden 
tussensprint. Na deze koppelkoers voerden 
Keisse en Terpstra wel nog de stand aan, met 
op het vinkentouw een hele ris koppels. 
Bovendien ging de 100 puntengrens een rol 
spelen.

Yoeri Havik en Wim Stroetinga slechtten later 
op de avond als eersten die kaap en versierden 
zo een bonusronde. Zo voerden ze korte tijd 
het klassement aan, totdat Keisse en Terpstra 
eveneens de puntengrens doorbraken. Met 
Kluge - Reinhardt en Jasper De Buyst met 
Tosh Van der Sande hebben nog twee koppels 
inmiddels meer dan honderd punten. Van Schip 
en De Pauw moeten, ondanks hun zege in de 
koppelkoers, hun bonusronde nog verdienen.

Vaststaat dat bij aanvang van de derde dag een 
hele kudde renners in de nek van koplopers 
Keisse en Terpstra hijgt. Een veelbelovend 
gegeven met het weekend in het vooruitzicht!

Sprint Cup
Het klasseverschil bij de sprinters in de 
GPN/Provato Sprint Cup is al evenmin groot. 
Harrie Lavreysen en Sam Ligtlee hebben een 
punt voorsprong op Hoogland-Van den Berg 
en twee punten op Rudyk en Tomáš Bábek.

Talents Cup
In de Hart van Holland Talents Cup voor 
renners onder 23 behielden de Duitsers Luca 
Felix Happke en Moritz Augenstein ook de 
leiding. Ze worden met slechts twee punten 
achterstand op de voet gevolgd door het 
Nederlands-Poolse koppel Ruijmgaard- 
Prokopyszyn en Fretin-Deweirdt uit België.

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

Programma zaterdag 4 januari
18:15 Hart van Holland Talents Cup

19:00 Presentatie elite Wooning Zesdaagse

19:10 Wooning koppelkoers

19:55 Hart van Holland Talents Cup

20:05 GPN/Provato Sprint Cup Sprint

20:10 GPN/Provato Sprint Cup Keirin

20:15 Flanderijn koppelafvalkoers

20:40 Hart van Holland Talents Cup

20:50 GPN/Provato Sprint Cup Sprint

21:00 Intermezzo: KNWU ceremonie

21:10 Wooning koppelkoers XL 

22:15 Intermezzo Midnight Diamonds

22:30 GPN/Provato Sprint Cup Sprint

22:40 Tijdrit - 1KM

22:55 GPN/Provato Sprint Cup Sprint

23:05 Houcon Derny Cup

23:20 GP Shimano individuele afvalkoers

23:30 Houcon Derny Cup

23:45 GPN/Provato Sprint Cup Sprint

23:55 Supersprint

00:10 Ceremonie gele trui
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#wooningzesdaagse @zesdaagse
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BAANLIEFDE IN VOOR-
EN TEGENSPOED

Soms is de sportwereld net zo wispelturig 
als het ‘echte leven’. Momenten van 
complete euforie of kortstondig geluk 
wisselen elkaar af met tegenslag, verdriet 
en teleurstelling. Daarbij kan de steun van 
een partner, familielid of goede vriend een 
enorme boost aan dit soort momenten 
geven of juist een schouder bieden om even 
ongegeneerd de tranen te laten lopen.

Deze band kan levenslang bestaan, maar 
ook plots vervagen. Zo brak toptennister 
Kiki Bertens afgelopen jaar met de 
Rotterdamse coach Raemon Sluiter, die 
jaren haar steun en toeverlaat was op en 
langs de baan, omdat de klik er niet meer 
was en de eens zo intense magie van het 
succes duo was vervlogen. De chemie 
tussen sporters en coaches of ploeggenoten 
onderling heeft me altijd gefascineerd. Het 
idee van samen een prestatie neerzetten 
gaf mij zelf ook een hemels en compleet 
gevoel en zorgde ervoor dat de momenten 
van euforie of kortstondig geluk net even 
wat intenser binnenkwamen.

Misschien dat ik juist daarom zo van 
zesdaagsen houd. Het is de ultieme beproeving 
van vertrouwen – en soms zelfs vriendschap 
– voor twee wielrenners met dezelfde 
ambitie. Zes dagen lang op elkaars lip zitten, 
samen strijden in de koppelkoersen en 
nerveus afwachten tijdens de individuele 
onderdelen of jouw partner in zijn persoonlijke 
missie slaagt of de boel juist verkloot. Een 
cluster van emoties waar zelfs de beste 
huwelijken door zouden kunnen strandden, 
maar met een berg opwindende commotie 
waar je jaren op kunt teren. Net als in het 
‘echte leven’ is immers geen dag gelijk.

Precies om deze reden maakte mijn hart 
een sprong toen ik hoorde dat Niki Terpstra 
en Iljo Keisse hun sportieve zesdaagse- 
relatie na een pauze van vijf jaar weer nieuw 
leven hadden ingeblazen. De Nederlander 
en Vlaming zijn o�cieel nooit uiteen gegaan, 
maar elkaar wat uit het oog verloren, zoals 
dat in het ‘echte leven’ ook soms gaat. Zal 
de klik er weer zijn en staan de neuzen nog 
dezelfde kant op? Ze moeten het zichzelf 
ook afgevraagd hebben. Maar op dag één 
van de Wooning Zesdaagse toonden de 
voormalig Quick Step-ploegmaten al dat de 
vlam nog steeds ferm brandt en deze dagen 
alleen nog maar feller zal oplaaien. De 
concurrentie is dus meer dan gewaarschuwd 
voor de verwoestende kracht van 
dit herenigde stel.   

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
501 1 HOOGLAND

VAN DEN BERG

3 3 51LAVREYSEN
LIGTLEE 495 5RUDYK

BÁBEK

STAND WOONING ZESDAAGSE NA DAG 2
PLAATS TEAM RENNERS RONDEN PUNTEN
1 1 KEISSE - TERPSTRA 0 102
2 7 HAVIK - STROETINGA 1 152
3 3 KLUGE  - REINHARDT 1 124
4 9 DE BUYST - VAN DER SANDE 1 104
5 6 VAN SCHIP - DE PAUW 1 80
6 2 DE KETELE -GHYS 2 58
7 8 HESTER - FREDERIKSEN 2 56
8 11 SINKELDAM - ZIJLAARD 2 44
9 4 STANISZEWSKI - PSZCZOLARSKI 2 38
10 10 BEYER - MORA 2 36
11 12 ASSELMAN - VAN EMPEL 3 50
12 5 DE VYLDER - HESTERS 5 30
13 13 ENGLISH - POTTS  10 813 13
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HART VAN HOLLAND TALENTS CUP
PLAATS NR RENNERS RONDEN PUNTEN
1 2 HAPPKE - AUGENSTEIN - 38
2 11 RUIJMGAARD - PROKOPYSZYN  - 36
2 14 FRETIN - DEWEIRDT - 36


