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NOG VEEL KOPPELS IN DE RACE OM HET GEEL
Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande
snijden als leiders de laatste twee dagen
van de Wooning Zesdaagse aan. De
strijd is echter nog verre van beslist met
liefst vijf koppels in dezelfde ronde.

Bicycle, bicycle, bicycle. Queen kon het door
de geluidsinstallatie van Rotterdam Ahoy niet
beter verwoorden: de grote winnaar van de
vierde dag van de Wooning Zesdaagse was de
wielersport. Na de intensieve derde dag was de
verwachting dat de koppels zich op de kortere
zondag wat zouden inhouden. Meerdere
koppels hadden echter een ander scenario in
gedachten. De teams grepen de koppelkoers
over 35 minuten namelijk vrijwel vanuit de
start bij de strot.
Meerdere tandems kozen de aanval en
brachten op die manier ook leiders Jan-Willem
Programma maandag 6 januari
18:15 Hart van Holland Talents Cup
19:00 Presentatie elite Wooning Zesdaagse
19:10 Flanderijn koppelafvalling
19:35 GPN/Provato Sprint Cup Sprint
19:40 GPN/Provato Sprint Cup Keirin
19:45 Kambeel Tijdrit - 200M

van Schip en Moreno De Pauw even aan het
wankelen. Door alle versnellingen lag het
tempo ijzingwekkend hoog, maar het zou tot
de slotminuten duren vooraleer een koppel
rondewinst zou behalen. Max Beyer en
Sebastián Mora dubbelden het peloton en
zouden de koppelkoers winnen. Doordat ze
daarmee ook de kaap van honderd punten
slechtten, verdienden ze er een bonusronde
bovenop.

Dat het nog spannender kon, bleek wel later
op de middag toen ook Roger Kluge - Theo
Reinhardt en Iljo Keisse met Niki Terpstra zich
in de nulronde reden. Wat betreft puntenaantal
gaan De Buyst en Van der Sande op dit
moment voorop in de strijd en dragen daarom
de gele leiderstrui.

De Buyst en Van der Sande waren eerder op
de dag al de winnaars van de Supersprint en
dat bleek een voorbode voor de rest van de
avond, want in de koppelkoers gingen zij zelfs
door de 200 puntengrens en werden zo,
naast Van Schip – De Pauw en Beyer –
Mora het derde koppel in de nulronde.
Ze zetten hun koppositie in de verf door
vervolgens de Houcon Derny-wedstrijd te
winnen.

Sprint Cup
In de GPN Provato Sprint Cup zetten
Mateusz Rudyk en Tomás Bábek hun vrijdag
gereden record op de teamsprint nog eens
scherper (20,680 seconde), maar bleef
het team van Jeffrey Hoogland en Roy
van den Berg aan de leiding. In de Hart
van Holland Talents Cup staan de Duitsers
Luca Felix Happke en Moritz Augenstein ook
na dag vier fier bovenaan. Ze gingen als
het eerste team door de 100 puntengrens,
maar er zijn zeker nog drie teams dicht in
hun kielzog.

20:05
20:15
20:30
21:15

21:55
22:10
22:20
22:35

Hart van Holland Talents Cup
GPN/Provato Sprint Cup Q 200M
Wooning koppelkoers
GPN/Provato Sprint Cup Keirin

21:20 Hart van Holland Talents Cup
21:30 Houcon Derny Cup
21:45 GP Shimano individuele afvalkoers

Houcon Derny Cup
GPN/Provato Sprint Cup Heats
Supersprint
GPN/Provato Sprint Cup Team Sprint

22:50 Wooning koppelkoers
23:20 Ceremonie gele trui

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

www.wooningzesdaagse.nl/tickets

DE KRACHT VAN MORAAL
In topsport is goede vorm van elementair
belang om tot de beste prestaties te
komen. Die goede vorm is moeilijk te
vangen. Natuurlijk spelen een uitgekiend
trainingsplan, de perfecte voorbereiding en
een lading doorzettingsvermogen een
belangrijke rol, maar dan nog is de goede
vorm op het juiste moment niet gegarandeerd.
Vorm komt aanvliegen als een zacht briesje
op een snikhete dag, waarop je ineens
beseft dat het leven soms best wel dicht bij
perfectie kan komen.
Trainers en coaches buigen zich jaarlijks
over de route naar dat ideale moment waar
alles samenkomt. Maar een gouden recept
is er nog nooit geschreven. Anders zou
immers iedereen wereld- of olympisch
kampioen kunnen worden. Vorm is niet te
plannen en vooral niet op bestelling te
verkrijgen. Soms is het gewoon puur mazzel
als een sporter op de belangrijkste dag van
het jaar op de pieken van zijn of haar
kunnen presteert.
Een belangrijk ingrediënt van dit zo gewilde
recept is het begrip moraal. Een term die
ooit ontstond in het wielrennen, maar nu in
veel takken van sport symbool staat voor
goede zin om jezelf lichamelijk en geestelijk
tot het uiterste te drijven. Die moraal kan
eigenlijk overal vandaan komen. Een nieuwe
liefde of een prachtige arena om in te
schitteren, een prikkelende sportieve
uitdaging of een andere teamoutfit: alles
kan bijdragen om net even wat meer
vertrouwen in eigen kunnen te krijgen.
Onze Nederlandse baansprinters kregen
onlangs een flinke injectie moraal door de
nieuwe fietsen, die na een lang en duur
ontwikkelingsproces,
zijn
afgeleverd.
Oogverblindende carbonnen bolides die
ervoor moeten zorgen dat goud de enige
kleur van de olympische medailles in Tokio
wordt. Het was dan ook aandoenlijk om te
zien hoe Jeffrey Hoogland op RTV
Rijnmond sprak over zijn ‘pasgeboren
kindje’. Hij keek naar zijn supersonische
sprintfiets met liefde en trots, sprak erover
alsof het zijn nieuwe partner was en straalde
van oor tot oor. Deze nieuwe fietsen geven
onze sprinters een berg moraal om de berg
Olympus straks lachend te beklimmen. De
andere landen kunnen dus wel inpakken
straks in augustus. Met moraal win je
namelijk iedere strijd fluitend.
John den Braber
Oud-profrenner,
nu journalist
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RENNERS
DE BUYST - VAN DER SANDE
KLUGE - REINHARDT
KEISSE - TERPSTRA
VAN SCHIP - DE PAUW
BEYER - MORA
HAVIK - STROETINGA
DE KETELE -GHYS
HESTER - FREDERIKSEN
SINKELDAM - ZIJLAARD
STANISZEWSKI - PSZCZOLARSKI
ASSELMAN - VAN EMPEL
DE VYLDER - HESTERS
ENGLISH - POTTS
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PUNTEN
228
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114
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112
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88
16

HART VAN HOLLAND TALENTS CUP
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RENNERS
HAPPKE - AUGENSTEIN
RUIJMGAARD - PROKOPYSZYN
FRETIN MILAN - DEWEIRDT

RONDEN
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PUNTEN
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98
98

STAND GPN/PROVATO SPRINT CUP
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VAN DEN BERG
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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
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@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
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