
EVENT:  Guinness book of records poging 180° rotaties  –  Safety Jogger Classic (Oudenaarde, België)  

                 site: http://www.safetyjoggerclassic.be

Belaey pakt wereldrecord!
Precies één rotatie meer dan het vorige record rond-je-as-draaien op een fiets in één minuut. Dàt is 
de krachttoer die trialbikelegende Kenny Belaey (26) gisteren uit zijn mouw schudde tijdens de 
vierde Safety Jogger Classic fietshappening! Met 35 rotaties mag onze landgenoot straks weer zijn 
opwachting maken in het beroemde Guinnes Book of World Records onder de titel ‘Most 180-degree 
turns in one minute by trial bike�. 

Hiermee verbrak ‘The Magician’ niet alleen het record van de Brit Andrei Burton eerder dit jaar, hij voegde ook een 
feestelijke noot toe aan een uiterst geslaagde Safety Jogger Classic. Meer dan 6.000 deelnemers zakten af naar 
Oudenaarde om er te fietsen of mountainbiken. De opbrengst van het evenement wordt door organisatoren Kiwanis 
Universus Oudenaarde en Safety Jogger geschonken aan lokale sociale doelen. Kenny was met dit nieuwe record 
overigens niet aan zijn proefstuk toe. De Aalternaar was eerder al recordhouder in 2005 en 2006.

Reactie Kenny Belaey: “Je zou bijna denken dat ik Sergey Bubka achterna ga door het record met één rotatie te 
verbeteren! Zo makkelijk ging het echter niet. Meer dan 35 keer zat er gewoon niet in. Ik had flink wat coördinatie-
problemen en het duizelde me zodanig dat ik bijna van de fiets tuimelde! Tellen terwijl je bezig bent is al helemaal 
uitgesloten. Gelukkig kreeg ik 10 seconden voor het einde signaal dat ik er nog een spurtje moest uitpersen. Voor mijn 
gevoel leek het wel alsof ik er nog tien bij deed. Ik ben ontzettend tevreden dat het is gelukt, voor mezelf maar ook voor 
het publiek dat massaal aanwezig was. De toeschouwers hebben me enorm gesteund. en dat was een geweldige 
boost, want dit wil ik liever niet elke dag doen!”

Evolutie wereldrecord 180° rotaties
35 rotaties, KENNY BELAEY (BEL) zondag 20 september 2009, Safety Jogger Classic (Oudenaarde-België)

34 rotaties, Andrei Burton (GBR), april 2009, TV-show World records smashed (Londen-Engeland)

31 rotaties, KENNY BELAEY (BEL), december 2006, CCTV-show (Peking-China)

26 rotaties, KENNY BELAEY (BEL), augustus 2005, TV-show Lété des records (Cabourg-Frankrijk)

19 rotaties, Marc Vinco (FRA) 

         Kenny Belaey 
NEWS

www.belaey-trials.be 

                                                                     

                                                                                                                                                                        

http://www.ucitrialsrotoruanz.com
http://www.ucitrialsrotoruanz.com
http://www.belaey-trials.be
http://www.belaey-trials.be

