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Het veldritseizoen is al twee maanden aan de gang. En het heeft zowel bij de mannen als bij de 
vrouwen al spannende wedstrijden opgeleverd. Bij de mannen zou daar weleens verandering in 
kunnen komen …

Tot voor kort won de vrouw met de mooiste naam 
ooit in het veldrijden alle koersen. Wereldkampioene 
Ceylin del Carmen Alvarado domineerde bijna het 
hele vorige veldritseizoen. Maar de laatste weken 
moet ze steeds meer het onderspit delven. Lucinda 
Brand schreef tot nog toe vijf overwinningen op haar 
naam. Alvarado moet het stellen met vier en Denise 
Betsema met twee. Nederland boven dus in de vrou-
wencross. Annemarie Worst presteert momenteel 
onder haar niveau. Toch heeft ook zij al een over-
winning beet. Dat kan niet gezegd worden van de 
Belgische dames. Sanne Cant en Laura Verdonschot, 
de beste Belgen, komen er nooit echt aan te pas. Wel 
geregeld top tien, maar nooit hoger dan plaats vijf. 

Vier Belgen
Bij de mannen is het dan weer al België wat de klok 
slaat. Eli Iserbyt heeft al vier overwinningen behaald. 
Toon Aerts won tot nog toe drie crossen. Michael 
Vanthourenhout en Laurens Sweeck schreven er elk 
twee bij op hun palmares. De enige niet-Belg die zich 
in de kijker fietst, is Lars van der Haar. De Nederlan-
der reed zich dit seizoen al in de top vijf, maar een 
overwinning bleef vooralsnog uit.

De Grote Twee
Je zou kunnen zeggen dat vorig weekend deel twee 
van de crosskalender begonnen is. Na een fantastisch 
wegseizoen, rust en training, was Wout Van Aert er 
voor het eerst weer bij. En in één weekend behaalde 

hij meteen twee derde plaatsen. Op 12 december staat 
ook de Nederlander Mathieu van der Poel opnieuw 
aan de start van een veldrit. Die twee grote kam-
pioenen zullen vanaf nu waarschijnlijk de crossen 
domineren. Jammer genoeg zijn er slechts vier veld-
ritten waarin Van Aert én Van der Poel allebei zullen 
starten. Dat zal gebeuren in Herentals (23/12), Baal 
(01/01), Hamme (23/01) en op het wereldkampioen-
schap in Oostende (31/01). Wellicht vinden al deze 
wedstrijden plaats zonder publiek.

Blijven de veldritten spannend?
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