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TIJDRIJDSTER  
UIT HULSTE

AnnSophie is net terug van 
een trainingsweek in 
Mallorca en de volledige 
maand januari trainde ze in 
Australië. “Die verblijven in 
het buitenland zijn een 
onderdeel van een leven dat 
in het teken staat van 
wielrennen. Ik vind het niet 
altijd leuk om zoveel van 
huis te zijn, maar het is 
vooral lastig voor degene die 
thuis blijft. Als er iets is wat 
ik niet zal missen na mijn 
carrière, is dat koffers 
pakken. Daar zie ik elke keer 
opnieuw tegenop.”

Hun huis in Hulste ademt 
fietsen en wielrennen. Niet 
alleen is er de fietszaak op 

het gelijkvloers, in de rest 
van het huis liggen helmen, 
truitjes, drinkbussen en 
allerlei andere zaken die naar 
de koers verwijzen. Haar drie 
truitjes van haar overwin
ningen op het Belgisch 
Kampioenschap tijdrijden 
(2014, 2015 en 2016) hangen 
duidelijk zichtbaar in de 
fitnesskamer en op de 
kalender aan de muur staan 
de komende wedstrijden 
aangeduid. “Elk jaar opnieuw 
rijd ik het Provinciaal 
Kampioenschap tijdrijden 
van WestVlaanderen. Naast 
het feit dat het een leuke 
wedstrijd is, is het ook een 
belangrijk ijkpunt voor het 
materiaal. Ik kijk eveneens 

uit naar de Omloop Het 
Nieuwsblad, de opener van 
het Europese luik van het 
seizoen. Daarna komen, 
afhankelijk van de ploeg
selecties, de Strade Bian
che, de Trofeo Binda, Dwars 
door Vlaanderen, Gent 
Wevelgem en de Ronde van 
Vlaanderen. Jammer dat er 
geen E3 is voor vrouwen. 
Misschien een idee voor 
volgend jaar?”

AnnSophie krijgt daarnaast 
verschillende tijdritten 
voorgeschoteld. Eind juni 
wordt het Belgisch Kampi
oenschap gereden, in 
augustus volgt het Europees 
Kampioenschap in Dene

Net terug in het land en onmiddellijk iemand te woord staan 
voor een interview, Ann-Sophie Duyck doet het met plezier. 
Ik word hartelijk onthaald door het ‘team’, “want dat zijn we 
ook echt.” Met ‘we’ bedoelt Ann-Sophie zichzelf en haar vriend 
Casper. “Hij heeft een groot aandeel in mijn goede prestaties.” 
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marken en in september 
staat het Wereldkampioen
schap in Noorwegen op de 
kalender. “Tijdrijden is mijn 
specialiteit en mijn trainingen 
zijn vooral daarop afge
stemd, maar wedstrijden op 
de weg vind ik ook leuk. Het 
zijn twee verschillende 
disciplines. Terwijl tijdrijden 
bij uitstek een individuele 
sport is, fiets je op de weg 
met een volledige ploeg. 
Naast goed kunnen fietsen 

spelen daar ook tactiek en 
strategie een belangrijke rol.” 

Vorig jaar won AnnSophie 
de tijdrit in Ljubljana en kon 
ze ook de Chrono des 
Nations op haar palmares 
bijschrijven. “Vooral die 
laatste deed me deugd, 
want die wordt gezien als 
een officieus Wereldkampi
oenschap. En na de slechte 
prestatie in Rio was die 
overwinning zeer welkom.” 

AnnSophie presteerde op 
de Olympische Spelen niet 
op haar niveau door een 
samenloop van omstandig
heden. “Het was mijn dagje 
niet … Maar, ik krijg vooral 
positieve reacties op mijn 
deelname aan de Spelen. 
Alleen al het feit dat ik kon 
deelnemen, is voor heel wat 
mensen een reden om trots 
te zijn. En dat is ook zo, 
want een plaats op de 
Spelen krijg je niet in de 
schoot geworpen. Je moet 
die afdwingen aan de hand 
van je prestaties.”

Vriend Casper heeft een 
groot aandeel in die presta
ties. “Ik ken weinig mensen 

“Jammer dat er geen E3 is voor 
vrouwen. Misschien een idee 
voor volgend jaar?”

GEZONDE 
VOEDING

Letten op mijn voeding is 

helemaal geen opgave.  

Ik vind trouwens dat 

iedereen, ook de 

niet-sporters, gezond 

moet eten uit respect voor 

je eigen lichaam. Dat 

hoeft niet te betekenen 

dat je alles moet laten, het 

gaat om het vinden van 

een evenwicht.
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die zo fanatiek bezig zijn met 
de fiets. Altijd is hij op zoek 
naar hoe het beter kan. Ik 
prijs me gelukkig dat ik een 
materiaalexpert in huis heb, 
want telkens je van fiets 
verandert, moet je er aan 
sleutelen om de juiste 
fietshouding te verkrijgen. 
Die houding is ook van 
belang bij het vermijden van 
blessures. Samen zoeken we 
naar de meest aerodynami
sche en optimale positie. Dat 
is een ‘hels’ werk, want het 
gaat echt om millimeters. 
Daarnaast heeft Casper ook 
ervaring met het koersen zelf 
en die ervaring deelt hij met 
mij. Sinds dat we een team 

vormen, is mijn niveau 
duidelijk gestegen. Toch zijn 
er nog wel wat verbeterpun
ten. Zo moet ik echt beter 
leren in peloton te rijden. Ik 
rijd er meestal rond en niet 
erdoor en dat kost natuurlijk 
energie, wat zich wreekt in 
de finale. Op het einde van 
de wedstrijd kom ik iets 
tekort om het af te maken. 
Mijn sprintvermogen moet 
verbeteren. Nu moet ik het 
vooral hebben van het 
wegrijden van het peloton en 
dan die voorsprong blijven 
houden. En ik hoop ook nog 
progressie te maken in het 
tijdrijden. Daar zit ik nog niet 
aan mijn limiet.”

Op de vraag waar ze zichzelf 
ziet over vijf jaar antwoordt 
AnnSophie: “Ik wil in 2020 
zeker nog naar de Olympi
sche Spelen in Tokio. Wat 
daarna komt, zullen we wel 
zien. En er kan nog zoveel 
gebeuren in vijf jaar tijd. Na 
de wielercarrière? Misschien 
doe ik wel iets met voeding 
en diëten of het kan natuur
lijk ook dat ik help in de 
fietswinkel.”

AnnSophie waagt zich niet 
aan een pronostiek voor de 
E3. “De eerste die over de 
meet komt, wint. Ik hoop 
alleen dat het een spannen
de wedstrijd wordt.”

SUPPORTERS

“Wedstrijden in eigen 
streek hebben als 
voordeel dat ook de sup-
porters paraat zijn. Hun 
ondersteuning tijdens de 
wedstrijd geeft mij altijd 
een extra boost. De laatste 
jaren komen steeds meer 
supporters kijken naar het 
vrouwenwielrennen. Onze 
sport zit duidelijk in de lift, 
maar het kan uiteraard 
nog beter. Als wij voor 
een interessante wedstijd 
zorgen, zal het publiek wel 
volgen.”

"Ik ken weinig mensen die zo fanatiek 
bezig zijn met de fiets. Altijd is hij op 
zoek naar hoe het beter kan."

Meer info:

8 www.annsophieduyck.be

Twitter @annsophieduyck


