Wereldbeker mountainbike voor Michiel van der Heijden

Michiel van der Heijden poseert voor de Nederlandse kampioenstrui met de veroverde wereldbeker en de
leiderstrui uit deze mountainbike competitie. (Foto: Ad van Kessel)

In de schaduw van het geweld van de Olympische Spelen in Londen, met de fantastische
gouden medaillerace van Marianne Vos, heeft mountainbiker Michiel van der Heijden
afgelopen weekend voor een minstens even grote, maar veel minder belichte prestatie
gezorgd. Na Bart Brentjes, die in 1994 bij de Eliterijders de wereldbeker won, is Michiel de
tweede Nederlander die de wereldbeker mountainbiken (crosscountry) naar Nederland bracht,
ditmaal bij de Beloften (renners onder de 23 jaar).
De wereldbeker werd betwist over zeven wedstrijden, waarvan Michiel er twee wist te
winnen: de vijfde wedstrijd in Mont-Saint-Anne in Canada en de zesde in Windham in de
Verenigde Staten. In de eerdere wedstrijden werd hij drie keer zesde en één keer tweede,
zodat hij in de zevende en laatste wedstrijd in Val d’Isère als leider in het klassement aan de
start stond. De voorbereiding op deze laatste en beslissende wereldbekerwedstrijd liep door
een voedselvergiftiging, waardoor hij ruim anderhalve week het bed moest houden, nog
aardig in de war. Toch wist de Drunenaar na een week trainen opnieuw Nederlands Kampioen
te worden, voor de tiende opeenvolgende keer. Weer een week later moest de twintigjarige
Van der Heijden in de Franse Alpen bij de eerste tien rijden om zijn eerste positie in de
wereldbekerrangschikking te handhaven. In deze wedstrijd in Val d’Isere had Michiel de
nodige startproblemen. In de beginfase van de wedstrijd kwam hij op het door de regen
spekglad geworden parcours twee keer ten val waardoor hij vanaf de vierentwintigste plaats
aan zijn opmars moest gaan beginnen. Ook zijn voornaamste tegenstanders waren gelukkig
niet erg goed gestart. Op het technische parcours werkte hij zich gaandeweg de wedstrijd
steeds verder naar voren, om tenslotte nog op een vijfde plaats te eindigen. Winnaar werd de

Italiaan Gerhard Kerschbaumer, in 2011 winnaar van de wereldbeker. Hij had een voorsprong
van bijna twee minuten op Van der Heijden. De vijfde plaats van Michiel was ruim voldoende
om zich als meest constante renner te kronen tot winnaar van de strijd om de wereldbeker.

Michiel met wereldbeker en leiderstrui ( foto: Ad van Kessel)

Op 7 september wordt in Saalfelden in Oostenrijk het Wereldkampioenschap verreden.
Uiteraard is Michiel na het winnen van de wereldbeker nu ook een van de kanshebbers voor
deze titel, die hij als junior in 2010 al eens veroverde. Grootste concurrenten in september zijn
de Italiaan Gerhard Kerschbaumer, de Tsjech Ondrej Cink, de Duitser Markus SchulteLünzum en landgenoot Henk-Jaap Moorlag.
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