Persbericht

Europees kampioenschap Wielrennen voor Doven –
slechthorenden een voltreffer qua organisatie en prestaties !
Na 20 jaar terug een wielermedaille voor België met Jean-Pierre
Fauconnier (3de) in tijdrijden !
Brugge - Eeklo - Sint Laureins, 15 - 21 augustus 2016
De organisatoren (BDC, wielerclub Sportvrienden en de Belgische wielerbond) mogen terugblikken op een
heel geslaagd EK wielrennen georganiseerd op een professioneel niveau tot grote tevredenheid van alle 70
deelnemers uit 15 Europese landen die de organisatie alle lof toewaaiden ! Het deelnemersveld was een
record en voor het eerst traden nu ook de vrouwen aan in een EK terwijl de Masters tijdrit en wegrit) een
eerste Europacup reden.
Het begon maandag 15/8 op de velodroom Patrick Sercu in Brugge na een geslaagd openingsceremonie
met de sprintwedstrijden waarin de Fransman Steeve Touboul tegenover 26 deelnemers de bovenhand
haalde voor de Rus Rozanov en de Slowaak Babic. Beste Belg werd Jean-Pierre Fauconnier op een 15de
plaats voor Olivier Begne (16de), Depauw Nick (17de) en Michel Descornet (20e). Eed discipline waarin we
niet veel verwacht hadden van de Belgen.
Bij de vrouwen ging de titel naar Metz Bianca die het haalde voor haar landgenote Boberg en de Russin
Bondareva.
De puntenkoers bij de heren met 32 deelnemers voor 40 km op dinsdag 16/8 zou een heel moeilijke klus
zijn tegenover het sterk Russisch blok die renner per renner uitstuurden om een winstronde (en zo de 20
punten) te pakken. Enkel de Fransman Steeve Touboul kon door zijn vele puntengewin in de 20 spurten
genoeg puntengewin kapen om een volledig Russisch podium te vermijden. In de eerste 7 van het
klassement bevonden liefst 5 Russen waarvan zelfs 4 in de eerste 5 !
Ook hier werd Jean-Pierre Fauconnier als niet-sprinter beste Belg met een 11de plaats door een punt te
winnen in de voorlaatste spurt. Hij werd diverse malen nipt geen 4de om in aanmerking te komen voor
punten en was zeker een van de beter renners maar jammer genoeg is zijn eindspurt iets lager. Michel
Descornet werd 19de maar was een grote hulp voor zijn ploegmaat Jean-Pierre, Olivier Begne, moest
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opgeven na een valpartij (op amper 7 ronden van het einde) ondanks dat hij goed meereed en zeker in de
eerste 15 zou geklasseerd hebben. Nick Depauw vond in deze proef zijn gading niet en gaf gauw op.
Ook de dames vochten over 20 km om de Europese titel. Jammer genoeg werd dit ontsierd door een zware
valpartij met de Oekraïense Topchnniu Yelisaveta als zwaarste slachtoffer. Ze mocht echter na 1 dag (zwaar
gehavend gezicht maar geen breuken) in de kliniek terug naar het rennershotel en als toppunt wou ze zelfs 2
dagen later starten in de tijdrit.. Op het moment van de valpartij stond ze tweede in het klassement die ze
hiermee ook verloor. De Duitse Boberg won daardoor goud na de lange neutralisatie van de wedstrijd voor
haar landgenote Metz en de Russin Remzova.
Na het verhuis vanuit Brugge naar Sint Laureins op woensdag 17/8 volgde donderdag 18/8 de tijdrit in Eeklo
- Sint Laureins. Op een omloop met lange rechte stroken waarin de wind een grote rol speelde werd de
Nederlander Marc Stouten eerste in de Europacup bij de Masters voor de 2 Spanjaarden Alvarez Rodigreuz
Marco Antonio en Diaz German Rafael in een onwaarschijnlijke hoog uurgemiddelde over 20 km. ! Eerste
Belg werd Pascal Stappers op een mooie 10de plaats voor Troch Gerald als oud wereldkampioen tijdrijden
bij de Elite op de 11de plaats.
De Europese titel bij de vrouwen over eveneens 20 km. ging naar de Duitse Metz Bianca voor de 2
Russinnen Bondareva Alisa en Kalbina Xsenia. Opmerkelijk was dat de Oekraïense Topchnniu Yelisaveta
ondanks haar zwaar gezichtskwetsuur toch startte en 6de eindigde.
Bij de Elite heren (32 km) lag de grootste hoop voor de Belgen op een medaille alhoewel Jean-Pierre
Fauconnier (rijdend bij de Oost-Vlaamse cyclingteam Elite zonder contract Goma Dakwerken - VDB
Steenhouwerij) als doel een 4de of 5de plaats beoogde.
Als voorlaatste gestart met achter hem de titelverdediger Rozanov Dmitry uit Rusland volgde hij de richtlijnen
van zijn coach Peter Franceus met een gestage opbouw van snelheid op deze omloop die op zijn maat
gesneden was met weinig bochten. De Rus Rozanov haalde Jean-Pierre nog in op een paar kilometers van
de aankomst maar dit was ingecalculeerd daar deze Rus een maatje te hoog rijdt als zowel Europees,
Wereld- en Deaflympisch kampioen. De laatste kilometer perste Jean-Pierre er alles uit en eindigde
onverhoopt 3de !! Tweede werd de Rus Makarov die ook telkens 2de was op het EK, WK en Deaflympics.
Na zijn 5de plaats op het EK 2012, 7de plaats op de Deaflympics bewees Jean-Pierre dat hij de gepaste
aanleg heeft voor tijdrijden en zo behaalde hij voor België de eerste wielermedaille sinds 20 jaar !

De podium ceremonie op de Markt van Eeklo werd een emotionele gebeurtenis met deze Belgische medaille
en zeker ook de inspireerde aanwezigheid van veldritlegende Bart Wellens; zelf afkomstig uit een dove
familie.
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De wegrit op zaterdag 20/8 in de Hel van Sint Laureins met de beruchte kasseistrook van de Casteleynstraat
van 1,200 meter op een ronde van 10 km op een winderge dag in een open omloop zou een afvallingkoers
worden. De voorspelde regen bleef gelukkig uit.
Bij de Masters voor de Europacup werd het een tweestrijd tussen de Nederlander Stouten Marc en de
Spanjaard Diaz German Rafael die bieden ervandoor muisden na de helft van de wedstrijd. In de spurt stond
geen maat op de kracht van Stouten die verdiend won en ook de sterkste man was. De strijd voor de derde
plek was een pelotonspurt waarin de Noor Ole Theodor Sponderg het haalde voor de Belgen Troch Gerald
en Livin Rudy. Een zieke Stappers Pascal moest reeds vroeg n de wedstrijd er de brui aan geven.
De Europese titel bij de dames werd een open wedstrijd na het onverwacht en onbegrijpelijk terugtrekken
van het Duits team 1 uur voor de start. De reden hiervoor is tot nu nog steeds onduidelijk daar ze tot de
favorieten behoorden. Na een heel traag begin werd de laatste 2 ronden volle bak gereden en bood een 6koppig groepje zich aan voor de eindspurt die de Russin Bondareva won voor de Oekraïense Topchnniu
Yelisaveta (die hiermee de sympathie won van het publiek !) en de andere Russin Remzova.
Bij de Elite Heren zou het ook een open wedstrijd zijn op dit typisch Vlaams parcours. Het werd reeds van in
het begin een afvalling vooral voor de Belg Begne Olivier die op de kasseien de gevolgen van zijn valpartij
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eerder in de week niet kon verwerken, terwijl Nick De Pauw na een lekke band in de eerste ronde alleen
streed tegen het peloton om terug te keren maar de vele wind nekte hem.
Michel Descornet toonde zich regelmatig in het begin en was een goede hulp voor zijn kopman Jean-Pierre
Fauconnier maar toen de wedstrijd losbrak na meer dan de helft van de wedstrijd moest hij ook de rol
lossen. De samenspanning van de Fransen Touboul en Hoez met de Belg Fauconnier en de Slowaak Babic
maakte alle Russische aanvallen teniet. Eén van die aanvallen op 38 km van het einde na het terugpakken
van de vorige aanval werd beslissend toen de 2 Russen Rozanov en Prokhorov een verrassingaanval
vanachter uit inzette. De Fransman Touboul en de Slowaak Babic die achter hen in het peloton zaten
konden nipt volgen terwijl de verraste Fauconnier de boot miste. Hoezeer hij ook probeerde, op hulp moest
hij niet meer rekenen en stond hij alleen voor. Na een valpartij op 25 km van het einde was zijn lot bezegeld
voor de Europese titel ondanks hij nog mooi alleen terugkwam in het achtervolgend peloton ondanks de vele
wind. De titel ging naar de beste spurter in het leidend kwartet met de Fransman Touboul voor de Russen
Prokhorov en Rozanov. In het achtervolgend peloton op ruim 5' werd het voor de 5de plaats ook in een spurt
beslecht waarin onze Fauconnier 8e werd.
De slotceremonie op de Markt was een prachtige afsluiter ondanks de hevige regenbuien vooraf piepte het
zonnetje juist op tijd door om van dit onvergetelijk Europees Kampioenschap een prachtige afsluiter te
maken met op het laatste een mooie show uitgevoerd door Belaey Trialteam !
Voor meer informatie, foto's en links zie het volgende :
https://www.facebook.com/2016ECDeafCycling/
http://www.ecdeafcycling2016.be/
http://www.focus-wtv.be/sport/ek-wielrennen-voor-doven
http://www.avs.be/programmas/nieuws (nieuws 19/08 vanaf 9'40)
https://twitter.com/wellensonline/status/766287685229154304
https://twitter.com/hashtag/JeanPiereFauconniere?src=hash
https://twitter.com/WellensG/status/766290192093282304

De Belgische deelnemers :

Masters Heren:

Name:

Livin Rudy

Birthday:

09/09/1972

Home:

Leval

participation:

Road Race

Club:

E.S.S Mons
individueel
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Name:

STAPPERS Pascal

Birthday:

19/02/1966

Home:

Oostkamp

participation:

Time Trial, Road Race

Club:

KSK Doven Brugge
WTC Jabbeke

Name:

Troch Gerald

Birthday:

06/05/1961

Home:

Petegem aan de Schelde

participation:

Time Trial, Road Race

Club:

Kon. Surdac Gent
individueel VWB

Elite Heren:
Name:

Begne Olivier

Birthday:

23/07/1973

Home:

Leval - Tramegnies

participation:

Sprint, Points Race,
Time Trial, Road Race

Club:

E.S.S Mons
CT Houdinoise

Name:

Fauconnier Jean-Pierre

Birthday:

10/01/1983

Home:

Moranwelz

participation:

Sprint, Points Race,
Time Trial, Road Race

Club:

E.S.S Mons
CT Goma dakwerken - VDB Steenhouwerij (elite zonder contract)

5

6

Persbericht van 23/08/2016

Name:

Depauw Nick

Birthday:

12/03/1969

Home:

Wichelen

participation:

Sprint, Points Race,
Time Trial, Road Race

Club:

Kon. Surdac Gent
WTC Baguet Serge

Name:

Descornet Michel

Birthday:

04/12/1971

Home:

Kraainem

participation:

Sprint, Points Race,
Road Race

Club:

Woluwe SSB
Velo club Nossegem

Bondscoach : Peter Franceus
Birthday:

29/05/1959

Home:

Zottegem

Club:

Dovensport Vlaanderen,
Cyclingteam Onder ons Parike

Teammanager : Wim Zonnekein
Birthday:

08/04/1966

Home:

Brugge - St. Michiels

Club:

Dovensport Vlaanderen,
MTB Nowedo
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Wie foto's wenst kan zich wenden tot fotograaf Rudy Schietecatte via schietecatte.rudy@gmail.com .
We hopen dat u de nodige aandacht besteed aan dit Europees Kampioenschap en willen alvast degenen
danken die reeds het nodige deden.

Voor meer informatie:
BDC persdienst, Jan Van den Braembussche
e-mail: coordinator@deafsport.be – GSM : +32 479 82 50 80
BDC is de merknaam van het Koninklijk Sportverbond der Doven van België (K.S.V.D.B.) vzw gesticht in 1922
Website: www.deafsport.be
Aangesloten liga's : Dovensport Vlaanderen vzw - Ligue Sportive Francophone des Sourds asbl
Lid van: International Committee of Sports for the Deaf (I.C.S.D.) - European Deaf Sport Organisation (E.D.S.O.) - Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.O.I.C.)
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