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BELAEY KLAAR VOOR BARCELONA 
 
Op zondag verzorgde fietstrialist Kenny Belaey nog een geslaagde demo tijdens de Ronde van Vlaanderen. Dit 
weekend is het tijd voor het echte werk want dan staat de 2de manche van de UCI World Cup op het 
programma in Spanje.  Met de wedstrijd in Barcelona keert het fietstrial ook terug naar haar roots want de 
sport onstond 30 jaar geleden in het trialgekke Catalonië. Na een derde plaats Kortrijk begin dit jaar wil de 
Topsport Vlaanderen renner in Barcelona opnieuw aanknopen met de overwinning. 
 
Twee weken gelden stond met de Koxx days in Frankrijk  het grootste fietstrialevent van de wereld op het 
programma. Hoe ging het daar? 
De Koxx days waren vooral een goede graadmeter voor de conditie, maar het is ook een wedstrijd die mooi staat op je 
palmares. De proeven vinden plaats in een sublieme, natuurlijke setting. In de bossen van Fontainebleau/ Buthiers zijn 
overal glade, afgeronde rotsen. Je kan er eindeloos trainen, honderden trialbikers van alle niveaus komen er jaarlijks 
naar toe. Op zaterdag stond ik na de eerste twee ronden pas vijfde met negen punten. ’s Anderendaags liep het echter 
uitstekend, ik reed twee foutloze ronden. Uiteindelijk werd ik vierde, wereldkampioen Vincent Hermance won met vier 
0-reeksen. Tja, Hermance had natuurlijk ook een reputatie te verdedigen want de wedstrijd in Fonatinebleau is  niet 
alleen zijn thuiswedstrijd, zijn pa is eigenaar van Koxx (noot: Frans fietsmerk)! 
 
Je keerde wel met een goed gevoel terug uit Frankrijk?  
Zeker, de afgelopen weken heb ik keihard getraind. Tot op het punt van overtraining eigenlijk waardoor ik het net voor 
de Koxx days wat rustiger aan moest doen. Ik voel wel dat ik een pak beter ben voor Barcelona dan voor de World 
Cup in Kortrijk, bijna drie maand geleden. Qua explosiviteit ben ik enorm vooruitgegaan, op training spring ik nu 
constant 1m 35 vanuit stilstand. Enkele maanden geleden was het nog moeilijk om continu dat niveau te halen.  Mijn 
twee perfecte reeksen in Fontainebleau geven dan ook  het nodige vertrouwen. Ik ben het nog niet verleerd!  
Je kan dan wel op training het gevoel hebben dat je goed bezig bent, toch is het fijn om bevestiging te 
krijgen in topwedstrijden.  
 
Met andere woorden, je zit op schema? 
Inderdaad, je kan geen heel jaar top zijn. Volgens mijn planning moet ik pieken vanaf juni. Mijn hoofddoel is dit jaar om 
de wereldtitel te heroveren en om opnieuw te presteren in de World Cup (noot: Belay werd algemeen winnaar in de 
wereldbeker in 2007).  Het WK komt er aan half juni in Val di Sole, Italië, een maand eerder is het EK in Duitsland. We 
gaan belangrijke maanden tegemoet.  
  
Vorig jaar was je de sterkste in Barcelona, wat verwacht je nu? 
Ik ga er natuurlijk alles aan doen om opnieuw te winnen. Barcelona is ook een prestigieuze wedstrijd, je hebt er een 
kennerspubliek, motor- en fietstrial leven echt in Spanje. Bovendien is mijn fietssponsor Monty Spaans. Reden genoeg 
dus om te presteren! Net zoals tijdens Velofollies in Kortrijk is de wedstrijd gekoppeld aan een grote fietsbeurs; 
Bikeshow BCN. Het parcours is ook erg artificieel en het is indoor. Een beetje jammer, met het mooie weer in aantocht, 
maar wie kampioen wil worden moet er overal staan.  Jaar naar jaar stijgt het niveau en enkele jongens hebben dit jaar 
opnieuw vooruitgang gemaakt. Zonder overdrijven zijn er wel vijf kanshebbers: de Fransen Vincent Hermance, 
Giacomo en Gilles Coustellier (winnaar in Kortrijk), de Spanjaarden Daniel Comas en ikzelf. Al rijd je zelf een sterke 
wedstrijd, je hebt nooit alles zelf in de hand. 
 
  
 


