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BELAEY DERDE IN KORTRIJK XPO!  
 
Loodzwaar was het parcous van de eerste trial World Cup van het seizoen. Belaey had vertrouwen in een 
goede afloop na een sterke halve finale, maar in de finale moest de sympathieke West-Vlaming de duimen 
leggen tegen de Spanjaard Comas Riera en de Fransman Coustellier. Voor de getalenteerde Coustellier was 
het z’n eerste World Cup zege ooit. Wesley Belaey haalde zijn doel, hij kwalificeerde zich voor de laatste acht 
en deed nuttige ervaring op het allerhoogste niveau op. En dat het niveau waanzinnig hoog lag gisteren bleek 
ook uit de tweede ronde van Coustellier die de zes aartsmoeilijke zones zelfs foutloos afwerkte. 
 
Belaey, de wereldbekerhouder van 2007, kreeg in z’n tweede zone al meteen vijf strafpunten aan de broek en dat 
stuurde z’n plannen danig in de war.  Kenny, aangemoedigd door de bezoekers van Velofollies, reed een fraaie 
tweede ronde maar hij was nooit echt in de slag om de eindoverwinning. De Topsport-Vlaanderen renner laat het niet 
aan z’n hart komen: “Natuurlijk had ik op meer gehoopt, zeker voor eigen publiek. Ik voelde dat ik fysiek nog werk voor 
de boeg heb. Het was warm in de hal en ik heb me kapot gezweet! Aan de andere kant kan je niet elke wedstrijd 
winnen. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan om de wereldbeker en ik weet van mezelf gelukkig dat ik nu ook nog niet 
op m’n best ben. Ik probeer echt te pieken naar de topmomenten van het seizoen en een nederlaag is ook een 
uitstekende motivatie om nog harder te werken en opnieuw te winnen.”  
 
De overwinning van de 22-jarige Gilles Coustellier kwam niet als een verrassing. Kenny: “Gilles, was er al vaak 
dichtbij. Ook vorig jaar in het WK trouwens. Heel erg knap wat hij gisteren liet zien, zeker zijn foutloze tweede ronde 
was indrukwekkend. Dat de Spanjaard Comas Riera bij z’n eerste grote wedstrijd in de 26” meteen vooraan zat, 
verraste me niet . Ook Daniel is een echte klasbak. Als je dan weet dat ik wél Giacomo Coustellier en wereldkampioen 
Hermance achter me liet, heb ik het er nu ook weer niet zo slecht vanaf gebracht.” 
 

Tussenstop Qatar 
Vanaf  donderdag mag Belaey voor tien dagen aan z’n vorm werken in Qatar. Traditioneel verzorgt Kenny immers 
samen met Wesley trialdemo’s tijdens de wielerweek in Qatar. “We zullen niet alleen te zien zijn bij de aankomplaats 
van de ronde van Qatar, maar we gaan ook aan de slag tijdens een ééndagwedstrijd en een evenement voor het 
goede doel, Wheels ’n heels dat kadert in Reach Out to Asia (een charity organisatie uit Qatar die  zich vooral inzet 
voor kwalitatief basisonderwijs voor arme kinderen, meer op http://www.reachouttoasia.qa) 
“Elk jaar kijk ik uit naar deze week in Qatar. Alles is er prima georganiseerd en zeker tijdens het weekend, da’s 
donderdag en vrijdag ginder, is er een massa volk als we een show geven. Dit jaar wordt het nog indrukwekkender om 
te zien want ook Bart ‘backflip’ Bazelmans, een Nederlandse dirt BMX’er, gaat  mee. Het mooie weer is ook altijd 
meegenomen natuurlijk.” 
 

 

 



 

                                 
 

                                    

 

Finale World Cup Kortrijk 26” 
1.  COUSTELLIER Gilles (FRA) 6 
2. COMAS RIERA Daniel (SPA) 15 
3. BELAEY Kenny (BEL) 21 
4. HERMANCE Vincent (FRA) 27 
5. COUSTELLIER Giacomo (FRA) 30 
6. FONTENOY Aurélien (FRA) 38 
7. ÖHLER Thomas (OOS) 43 
8. BELAEY Wesley (BEL) 60 
 
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)  

 


