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BELAEY WINT WORLD CUP IN BARCELONA 
 
Onze landgenoot Kenny Belaey (Bellem) won gisteren ovetuigend de tweede UCI World Cup van het seizoen in 
Barcelona. Onder zware en warme omstandigheden hield Belaey het hoofd koel. Na 2 ronden stonden er 5 
strafpunten achter zijn naam. Daarmee pakt Belaey ook de leiding in de tussenstand van de UCI wereldbeker.   
 
In tegenstelling tot vorig jaar vond de World Cup in Barcelona plaats in open lucht en heel wat kijklustigen waren 
agezakt naar het Palau San Jordi waar naast de UCI World Cup trials ook moutainbike-, BMX- en 
flatlanddemonstraties waren te zien. Door het warme weer werd de tweede Wereldbeker van het seizoen ook fysiek 
een uitputtingsslag. Belaey die tijdens de eerste Wereldbekermanche in Kortrijk (Velofollies eind januari) nog last had 
van de warmte in de zaal was nu wél goed voorbereid. Op zondagmorgen won hij zijn halve finale met vijf strafpunten 
en die vorm trok hij door na de middag.   
 
De Spaanse parcoursbouwers serveerden de rijders op 3 aartsmoelijke en 3 relatief eenvoudigere zones. Aanvankelijk 
ging Gilles Coustellier, winnaar in Kortrijk, aan de leiding maar de Fransman ging daarna fysiek ten onder. Belaey hield 
niet alleen fysiek stand, met twee perfecte ronden liet ‘de tovenaar’ zien dat hij nog niets van z’n kunsten verleerd is. 
Thuisfavoriet en collega-Monty rijder Daniel Comas werd tweede. De broertjes Coustellier werden uiteindelijk drie en 
vier. Wesley Belaey kampte met rugproblemen en miste de finale. Hij werd dertiende in de eindstand. Wie Kenny 
Belaey live aan het werk wil zien de komende week, trekt best richting midden-oosten. Kenny en Wesley vertrekken 
vanavond naar Saoedie-Arabië voor een drie weken durende “Red Bull local hero” tournee. Daarna start de 
voorbereiding op het EK, dat plaats vindt in Heubach (Duitsland) op 25 mei. 
 
Reactie Kenny Belaey 
 
“Ik ben echt super tevreden, deze overwinning doet enorm deugd. Zeker omdat het een erg zware wedstrijd was. Ik 
heb mijn energie goed gespaard en ik heb het tactisch gespeeld. Door mijn zones strategisch te kiezen kon ik eerst de 
eenvoudigere zones afwerken en zag ik de toppers bezig tijdens de allermoeilijkste proeven. Het was opnieuw een erg 
veeleisend parcours waarvoor je zowel fysiek als technisch alles uit de kast moest halen. Als je ziet dat zelfs 
wereldkampioen Hermance twintig strafpunten pakte op de evenwichtsbalken weet je genoeg!   
In Kortrijk voelde ik echt dat ik frisheid kort kwam, maar ik heb de afgelopen maanden keihard gewerkt. Mijn planning 
klopt dus, de komende maanden moet ik doorgroeien naar m’n beste vorm. Nu ga ik eerst genieten van de “Red Bull 
local hero tour”. Ondertussen is het nieuwe er wel af in het midden-oosten, maar aan de andere kant voelt het allemaal 
al een beetje vertrouwd aan en ik blijf er naar uitkijken om mensen te verbazen tijdens onze shows.” 
 
Finale World Cup Barcelona 26” 
1.  BELAEY Kenny (BEL) 5 strafpunten 
2. COMAS RIERA Daniel (SPA) 14 strafpunten 
3. COUSTELLIER Gilles (FRA) 20 strafpunten 
4. COUSTELLIER Giacomo (FRA) 21 strafpunten 
5. HERMANCE Vincent (FRA) 21 strafpunten 
6. FONTENOY Aurélien (FRA) 40 strafpunten 
7. ÖHLER Thomas (OOS) 44 strafpunten 
8. DUNAND Guillaume (FRA) 47 strafpunten 
13. BELAEY Wesley (BEL), halve finale  
 
 



                                 
 

                                    

Tussenstand UCI Trial World Cup 2008 
1. Kenny BELAEY 230 ptn  
2. Gilles COUSTELLIER 230 ptn 
3. Daniel COMAS 220 ptn 
3. Giacomo Coustellier 195 ptn  
4. Vincent HERMANCE 195 ptn 
5. Aurélien Fontenoy 180 ptn  
 
2008 UCI Trial World Cup  
 

18-20.01.2008  Kortrijk (BEL)  

11-13.04.2008   Barcelona (SPA)  

16-17.08.2008   Knokke (BEL)   

06-07.09.2008  Moutier (ZWI)  

 
 
 
  
 


