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AHOY KLAAR VOOR BLOEDSTOLLENDE FINALE
Wanneer is een zesdaagse tot het 
laatste moment zo spannend gebleven 
als deze keer in Rotterdam Ahoy? Met 
liefst zes koppels volop in de race voor 
de eindzege stevenen we af op een 
epische finale, waar Roger Kluge en 
Theo Reinhardt als leiders aan beginnen.

Kluge en Reinhardt deden op de vijfde dag 
uitstekende zaken door hun puntentotaal met 
ruim honderd punten op te vijzelen naar 314, 
mede dankzij overwinningen achter de derny 
en in de Supersprint. Ook waren de Duitsers 
opnieuw bij de les op de momenten dat de 
Gouden Buzzer klonk; de afgelopen dagen 
veroverden ze alleen al met de gouden tussen-
sprints vijftig bonuspunten.

De Ketele en Ghys zijn de eerste achtervolgers 

in de stand. Net als Kluge en Reinhardt staan 
zij weliswaar in de nulronde, maar de 
wereldkampioenen hebben een straatlengte 
voorsprong in puntenaantal. De Belgen 
moeten dus aanvallen om aanspraak te blijven 
maken op eindwinst. Stroetinga en Havik staan 
op de drempel van de nulronde want ze 
hebben nog slechts zes punten nodig om de 
kaap van 300 punten te slechten.

Tot aan de finale koppelkoers geldt namelijk 
dat elke keer dat de teams honderd punten 
verzamelen, verdienen zij een ronde bonus. En 
op die manier hebben ook de koppels 
Keisse-Terpstra en Van Schip met De Pauw de 
nulronde en de eindzege in het vizier.

Keisse, Terpstra en De Pauw kennen de smaak 
van winst in Rotterdam en weten dus wat ze te 
doen staat op de laatste dag. Of kan Sebastián 
Mora, vier jaar geleden winnaar in Ahoy, met 

Max Beyer de koers op zijn kop zetten?

Sprint Cup
In de Sprint Cup toonde Harrie Lavreysen zijn 
klasse. Tot op de duizendste seconde reed hij 
even hard als bij zijn baanrecord vorig jaar: 
9,906. Je�rey Hoogland was de tweede man 
die ooit in Ahoy onder de 10 seconden dook: 
9,914. Mateusz Rudyk en Tomáš Bábek zijn dé 
bazen van de week op de teamsprint. Gisteren 
zetten ze het baanrecord over 400 meter: 
20,289! Kan het in de finale nóg sneller en 
voor het eerst onder de 20 seconden?

Na vijf dagen heeft zich een nieuw koppel 
bovenaan het klassement van de Talents Cup 
gemeld. De Belgen Fretin en Deweirdt lossen 
de Duitsers Happke en Augenstein af. Op 
plaats drie en vier staan Ruijmgaard- 
Prokopyszyn en Heijnen-Hoppezak ook nog 
dichtbij.

Programma dinsdag 7 januari
17:45 Hart van Holland Talents Cup

18:45 Presentatie elite Wooning Zesdaagse

18:55 Wooning koppelkoers

19:30 GPN/Provato Sprint Cup Sprint

19:35 GPN/Provato Sprint Cup Q 200m

19:50 Houcon Derny Cup (kleine �nale)

20:05 Hart van Holland Talents Cup ceremonie

20:15 Flanderijn koppelafvalling

20:40 GPN/Provato Sprint Cup Heats

20:50 Kambeel Tijdrit - 200M

21:10 GPN/Provato Sprint Cup Finals

21:20 Houcon Derny Cup Finale

21:40 GPN/Provato Sprint Cup Team Sprint

21:55 GPN/Provato Sprint Cup Ceremonie

22:00 Wooning koppelkoers �nale

23:00 Huldiging Wooning Zesdaagse
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DE UNIEKE STRIJD
OM HET GEEL

Vandaag vindt er een historische gebeurtenis 
plaats op de wielerpiste in Rotterdam Ahoy. 
Natuurlijk is het voorlopig de laatste keer 
dat de Wooning Zesdaagse in januari wordt 
georganiseerd, omdat het baanwieler- 
spektakel naar het najaar verhuist, maar ik 
doel op een ander fenomeen. Een in de 
wielersport zeer bekend fenomeen, maar 
tot nog toe uniek in de zesdaagsewereld. De 
eindwinnaars gaan vanavond namelijk op 
het podium gehuld in de gele leiderstrui de 
handen in de lucht steken.

Iedereen kent de gele trui uiteraard van de 
Tour de France. Een dag in dit felbegeerde 
kleinood mogen rijden is al een prestatie, 
van wereldformaat maar wie in Parijs het 
geel om de ranke schouders mag trekken, 
schrijft geschiedenis. Het leverde in de loop 
der decennia al magistrale en soms 
tragische verhalen op. De hegemonie van 
fenomenen als Bernard Hinault, Eddy 
Merckx en Miguel Indurain, maar ook de 
tragische val van de Franse klimmer Pascal 
Simon, die met een sleutelbeenbreuk 
moest opgeven, terwijl hij op de eindzege 
afstevende en de daaruit volgende opmars 
van een nieuwe vedette: Laurent Fignon.

De strijd om de gele trui gaat al sinds de 
invoering over de balansdans tussen vreugde 
en verdriet. Lance Armstrong die er in een 
klap zeven moest inleveren en Andy 
Schleck die er bijna carrière-postuum nog 
een thuis afgeleverd kreeg. Hoe je ‘em wint 
maakt niet uit voor de geschiedschrijving: 
een gele trui-winnaar is in mijn optiek voor 
eeuwig een held in de wielersport. 

De status van de Tour de France-gele trui 
heeft de versie van de Wooning Zesdaagse 
uiteraard niet. Maar het is wel de geboorte 
van een nieuwe traditie, die de zesdaagsezege 
in de Maasstad nog meer cachet geeft. Het 
is daarom prachtig dat Joop Zoetemelk, de 
laatste Nederlandse winnaar in 1980, deze 
vanavond aan de gelukkigen uitreikt. Dat 
het standbeeld van de bescheiden groot-
meester, dat nu in zijn geboorteplaats 
Rijpwetering staat, lange tijd op de eerste 
ring van Rotterdam Ahoy pronkte, is 
daarbij wel exemplarisch. Hij knokte ook 
jarenlang om één keer op de bovenste trede 
van het Tour-podium te staan. Net als veel 
van de zesdaagserenners in de toekomst 
hopelijk ook in Rotterdam Ahoy 
zullen doen.

John den Braber
Oud-profrenner, 
nu journalist
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STAND GPN/PROVATO SPRINT CUP
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BÁBEK

STAND WOONING ZESDAAGSE NA DAG 5
PLAATS TEAM RENNERS RONDEN PUNTEN
1 3 KLUGE  - REINHARDT 0 314
2 2 DE KETELE -GHYS 0 200
3 7 HAVIK - STROETINGA 1 294
4 1 KEISSE - TERPSTRA 1 262
5 6 VAN SCHIP - DE PAUW 1 186
6 10 BEYER - MORA 1 122
7 9 DE BUYST - VAN DER SANDE 3 246
8 8 HESTER - FREDERIKSEN 3 156
9 11 SINKELDAM - ZIJLAARD 4 98
10 4 STANISZEWSKI - PSZCZOLARSKI 4 80
11 12 ASSELMAN - VAN EMPEL 5 142
12 5 DE VYLDER - HESTERS 5 138
13 13 ENGLISH - POTTS  17 1613 13
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HART VAN HOLLAND TALENTS CUP
PLAATS NR RENNERS RONDEN PUNTEN
1 14  FRETIN - DEWEIRDT 0 148
2  2  HAPPKE - AUGENSTEIN 0 124
3 11  RUIJMGAARD - PROKOPYSZYN 0 120


