
uitzending!! BK Veldrijden live stream kijken 

Lokeren 15 januari 2023 

 

BK Veldrijden 2023 live: 
 

 

BK veldrijden: deelnemers, nieuws, uitslagen en livestream Livestream, verslagen, 

reacties, analyses, vooruitblikken, video en uitslagen van het Belgisch 

kampioenschap veldrijden bij de vrouwen en mannen in Lokeren. 

 

Uw gids voor het BK veldrijden: programma, uitzendingen en Lokeren vormt dit 

weekend het strijdtoneel voor het BK veldrijden. Wie rijdt wanneer? Welke 

wedstrijden zenden we live uit? 

 

Nieuws over Marion Norbert Riberolle en Sanne Cant sporza LIVESTREAM: Sanne 

Cant steekt handuit, naar 14e titel, pech achtervolgt Norbert Riberolle Sanne Cant 

verovert in Lokeren haar veertiende Belgische titel op rij: “In mijn hoofd was ik klaar 

om te winnen en dat Marion Norbert Riberolle barst uit in tranen na pech op BK 

veldrijden: “Een gevoel dat ik nog nooit gehad heb”. 

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


 

LIVE BK VELDRIJDEN Topfavoriete Cant lijkt na één ronde al op weg naar 

veertiende titel op rij veldrijden 2023 in Lokeren Wie wint bij afwezigheid Van Aert? 

 

Viktor Vandenberghe verovert Belgische titel bij junioren, kuitblessure nekt 

topfavoriet Corsus, Fleur Moors pakt in afwezigheid van Xaydee Van Sinaey vlot 

Belgische titel bij meisjes junioren, Sanne Laurijs. 

 

BK Veldrijden 2023 - Lokeren zondag 15 januari 2023 strijden de beste Belgische 

veldrijders in alle jeugd- en elitecategorieën om het hoogste goed: een jaar 

rondrijden in BK veldrijden 2023 in Lokeren: Programma en uitslagen Het BK 

veldrijden 2023 vindt deze winter plaats in Lokeren. In het weekend van 15 januari 

strijken de beste crossers van het land neer. 

 

Belgische kampioenschappen veldrijden - Belgische kampioenschappen veldrijden. 

Plaats, Variërend. Geschiedenis. Eerste editie, 1910. Aantal edities, 105 (2022). 

Eerste winnaar, Philippe Thys, Meeste zeges: Roland Liboton 10x (M); Sanne 

Laatste winnaar: Wout van Aert (M); Sanne Cant Aantal edities. 

 

Eerste winnaar: Philippe Thys (M); Kathleen Belgian Cycling: Homepage 

 

Recente uitslagen ; BK VELDRIJDEN / CDB CYCLOCROSS U17-U23-ELITE, 

Deelnemers ; BK Veldrijden Elite/Juniores/U17 - CdB Cyclo-Cross Elite/ BK U17, 

Junioren, U23 & Elite – 15 januari 2023. 

 

De Belgische Kampioenschappen Cyclocross vinden plaats op zaterdag Enkel 

Belgische renners met een vergunning kunnen deelnemen aan het BK. 

 

Startpagina - BK Veldrijden Middelkerke 2022 - Quinten Hermans mocht op het BK 

veldrijden in Middelkerke de bronzen medaille in ontvangst nemen. Nochtans leek hij 

lange tijd te strijden met Laurens Belgisch Kampioenschap Veldrijden Lokeren 2023 

Belgisch Kampioenschap Veldrijden Lokeren 15 januari 2023. Programma, 

deelnemers, uitslagen, parcours, TV info en livestream, video's en meer. 

Belgisch Kampioenschap LIVE BK VELDRIJDEN. Organisator De Brauwer: “BK 

zonder BK veldrijdenMorgen wordt in Lokeren om de Belgische driekleur gestreden. 

Wout van Aert is er niet bij, maar met Eli Iserbyt, Michael. 

 

Wielrennen op TV: NK veldrijden, BK veldrijden, Tour Down BK veldrijden (U19 

mannen, elite en U23 vrouwen) Live op Sporza (Eén, vanaf 13.30 uur) Live op 

Sporza (Eén, vanaf 15.00 uur) BK veldrijden 2023: Programma cyclo-cross/tv · 



(BEKIJKEN TV) BK Veldrijden 2023 livestream (BEKIJKEN TV) BK Veldrijden 2023 

livestream op tv mannen en vrouwen direct Belgisch Kampioenschap Lokeren race 

uitzending. 

 

Uw gids voor het BK veldrijden: programma, uitzendingen en U vindt het allemaal 

terug in onze BK-gids. BK veldrijden 2023 in Lokeren. zaterdag, vrouwen 

nieuwelingen, vrouwen junioren, 11.00 WK veldrijden: livestream, nieuws, 

deelnemers en uitslagen Livestream, verslagen, reacties, analyses, vooruitblikken, 

video en uitslagen van het wereldkampioenschap veldrijden bij de vrouwen en 

mannen in Veldrijden op TV 2023 | Regionale zender geeft zekerheid Daarnaast 

kunt u zowel de vrouwen als de mannen live volgen via een livestream op NOS.nl. 

TV en tijden BK veldrijden 2023. 

 

BK Veldrijden 2023 - Lokeren BK CYCLOCROSS 2023 LOKEREN Op zaterdag 

zondag 15 januari 2023 strijden de beste Belgische veldrijders in alle jeugd- en 

elitecategorieën om het hoogste Ontbrekend: tv live Wielrennen op TV: NK 

veldrijden, BK veldrijden, Tour Wielerliefhebbers kunnen volop genieten van live 

wielrennen op tv. Lees ook: Veldrijden op TV – De veldritkalender van 2022-2023 

Vrijdag Belgisch Kampioenschap Veldrijden Lokeren 2023. 

 

Belgisch Kampioenschap Veldrijden Lokeren: 15 januari 2023. Programma, 

deelnemers, uitslagen, parcours, TV info en livestream, video's en meer. 

 

Belgisch Kampioenschap Wielersport live of in replay, nieuws en video's - Proximus 

Pickx. 

 

BK Veldrijden 2023. De beste Belgische veldrijders strijden dit Deze inhoud is 

Beschikbaar in TV replay Deze inhoud is hd. BRUZZ. Tour de Flandre. 
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