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BK Veldrijden 2023 live: 
 

Livestream BK Cyclocross Lokeren 

 

Mis niets van de Belgian Cyclocross Titles Lokeren gratis livestream. Jaarlijks wordt 

er een gelegenheid gehouden die u absoluut niet wilt missen. Check hier de BK 

veldrijden livestream 2023, die dit jaar in Lokeren wordt verreden. Ervan uitgaande 

dat u geïnteresseerd bent waar u de livestream kunt bekijken, kunt u hier op de 

verbinding tikken en de overdracht online bekijken, zodat u de Belgische titel 

veldrijden meteen kunt bekijken. 

 

In 1910 werd de belangrijkste veldrit van het BK verreden, toen gewonnen door 

Philippe Thys. Op dit moment willen we verschillende toprenners zien die het BK 

veldrijden gaan winnen. Mis niets en check de livestream BK veldrijden van zaterdag 

14 januari 2023 en zondag 15 januari 2023. 

 

https://tokyotv20201.blogspot.com/2023/01/bk-veldrijden-live-stream.html


Bekijk hier de livestream van de veldrit in Lokeren, de Belgische titels die je niet mag 

missen. het is de koers die je kan vervolgen in de UCI BK te Lokeren, een wedstrijd 

op zondag 15 januari 2023. Onder meer Mathieu van der Poel gaat in deze 

gewaardeerde wereldbekerwedstrijd met onder meer Wout voor de ritzege van Aert 

en Van der Poel. Gratis livestream Wereldbeker Zonhoven en mis niets van de 

wedstrijden van de twee renners en eventuele overgebleven Belgen en 

Nederlanders in Zonhoven. 

 

Cyclocross is een bekende vorm van wielrennen waarbij de renners het tegen elkaar 

opnemen op een parcours met normale en valse natuurlijke elementen. Het 

parcours kan variëren van gevaarlijk en slordig tot zanderig en ruig, afhankelijk van 

het gebied van de race. Cyclocross is vooral populair in Europa, ondanks het feit dat 

het ook steeds populairder wordt in verschillende delen van de wereld. 

 

Er zijn enkele verenigingen die veldritwedstrijden organiseren, waaronder de UCI 

(Global Cycling Association), die ook verantwoordelijk is voor het samenstellen van 

de deskundige wielerwedstrijden. De wedstrijden worden gehouden tijdens de 

oogsttijd en de winter, wanneer de weerpatronen in veel gevallen verschrikkelijk zijn 

en de banen lastig. 

 

Er zijn verschillende klassen in het veldrijden, waaronder heren, dames, jongeren en 

verplichtingen. Daarnaast zijn er publieke en wereldtitels, waarbij de beste rijders uit 

elk land het tegen elkaar opnemen. 

 

Er zijn verschillende manieren om veldritwedstrijden te volgen, afhankelijk van waar 

je bent en de manier waarop je naar de wedstrijden moet kijken. Sommige 

wedstrijden worden realtime op televisie gecommuniceerd, andere moeten online 

gevolgd worden door middel van een livestream. Ook zijn er sites en applicaties die 

verslag doen van de races, met gegevens over de scores, de leden en de 

parcoursen. 

 

Cyclocross is een adembenemende en opwindende game om naar te kijken, waarbij 

renners er alles aan doen om als eerste over het einddoel te komen. Of je nu 

serieus houdt van de expertraces of gewoon van de beginnersraces in je eigen 

regio, er is altijd wel een veldritwedstrijd om naar te kijken. 

 

Zware neerslag verandert het BK-veldritgebied in een stevige modderpoel: "Richting 

verleggen? Dat kan toch niet" 

 

Lokeren - 



 

De Belgische veldrittitels worden zaterdag en zondag opgehangen op en rond Park 

ter Beuken in Lokeren. Vanwege de zware regenval van de afgelopen dagen is de 

baan uitzonderlijk zwaar en vol met modder, en dat kan op zaterdag nog wat erger 

worden. "Hoe het ook zij, wat er ook gebeurt, de koers zal niet veranderen." 

 

Ivan Elegert 

 

Vrijdag 13 januari 2023 om 14:55 uur 

 

Het hele terrein van het BK veldrijden is slordig. “Donderdag stond de site op de 

rechteroever van de Durme, op de Heirbrug, eveneens voor een groot deel onder 

water”, zegt coördinator Bram De Brauwer tussen twee eindeloze 

telefoongesprekken door via de portofoon. 

 

Lees bovendien. VIDEO. Publieke mentor Sven Vanthourenhout onderzocht het BK-

parcours: "Mont Henri zal de titel afsluiten" 

 

"Er zijn ook de celebrity-tenten waar we zondag zo'n 3.000 mensen verwachten. 

Hoe het ook zij, ze hoeven niet te stressen. Alle tenten zullen volledig open zijn. We 

hebben proactief een paar vrachtwagens gevraagd om boomschors te verzamelen. 

We leggen dit oppervlak bovenop de straatplaten, zodat al onze bezoekers 

gemakkelijk kunnen worden bereikt. (Lees meer onder foto) 

 

De enorme hoop houtschors zou de celebrity-tenten droog moeten houden. — © ies 

 

"Wat er ook gebeurt, het parcours verandert niet. Dat hebben we vrijdagochtend 

samen met de afgevaardigde van de wielerbond vastgesteld", zegt Bram. "Dat 

impliceert dat het voor de renners zondag een beetje een ommetje wordt op de 

prairie bij de Heirbrug. Het gedeelte in het recreatiegebied is volkomen draaglijk. 

Daar heeft de neerslag invloed op." 

Duik groepen 

 

Het niveau van de Durme is eveneens extreem hoog. De renners steken de Durme 

eveneens tweemaal per ronde over met een boot. "Daar maken we ons in ieder 

geval ook niet druk om", zegt Bram. “Met de organisatie Heye hebben we sinds kort 

een veel grotere boot op de Schelde gezet die de renners moesten oversteken. De 

schuit is niet beschikbaar voor de algemene samenleving. groep van de brandweer." 

 



Lees ook. Cyclocross op het water: drijfschip op Durme geeft extra proef tijdens BK 

cross 

 

Een laatste review met alle beveiligingsvoordelen vond eveneens op vrijdag plaats. 

"We kregen bezoek van de politie van Lokeren, de brandweereenheid en natuurlijk 

ook van alle denkbare toezichthoudende instanties die de beveiliging echt kwamen 

bekijken op degelijkheid en kracht", vervolgt De Brauwer. "Zelfs de spoorpolitie is 

langs geweest, want een onderdeel van onze koers ligt vlak bij het station. In ieder 

geval had niemand iets op te merken." 

 

Lees ook. "Rechts van de proeven tot in de modder": invaller Nele De Vos (24) gaat 

zaterdag voor openbare kruistitel voor eigen verwanten 

 

"Die laatste uren voordat de wedstrijden beginnen geven natuurlijk continu energie", 

klinkt het. "Toch hebben we proactief enig inzicht ontwikkeld. Sinds we eerder een 

BK in Kruibeke en op Antwerpen-Linkeroever coördineerden. Zo hebben we een 

prachtige bijeenkomst ontwikkeld. Iedereen weet precies wat er te doen is." 

 

Dus de coördinatoren hebben momenteel alles geregeld en zijn klaar voor alles. 

"Het wordt een echte crossdag. Zoals de meest recente klimaatprognoses 

aangeven, gaan we zondag proberen de zon te zien. Prachtig", besluit de 

coördinator. 

 

De cursus is slordig, maar zal niet meer worden gewijzigd. — © ies 

 


