Bollansée’s BMX shop
Team
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Voorstelling
Het Bollansée’s BMX team werd opgericht in 2004 en bestaat uit 5 talentvolle rijders die
zowel nationaal als internationaal bekend zijn om hun mooie resultaten maar ook om hun
sportieve persoonlijkheid .

De 10 jarige Sander Vermeiren werd afgelopen jaar voor de tweede maal op rij nationaal
kampioen in een sterkbezette categorie. Daarnaast haalde hij een prachtige 6de plaats op het
WK in Parijs. Ghinio Van de Weyer is één jaartje ouder en haalde vorig seizoen nog een 3de
plaats op het EK. Dit jaar scoorde hij internationaal enkele finaleplaatsen en eindigde hij
tweede in het B.K. De absolute topper binnen het team is de 16 jarige Kenny Verstrepen. Hij
beleefde dit seizoen een uitzonderlijk vruchtbaar jaar met de 3de plaats op het Europees
kampioenschap in Zwitserland en met de Belgische driekleur. Volgend jaar start hij als
eerstejaars junior. Nieuwkomer in het team is de Limburgse Joeri Vliegen. Hij verbaasde in
zijn eerste jaar als BMX’er iedereen door wedstrijd na wedstrijd prachtprestaties neer te
zetten. Hij rijdt in dezelfde categorie als Verstrepen en werd tweede op het BK. Beide
Verstrepen en Vliegen maken deel uit van het nationaal BMX team.Als laatste verdedigt ook
Peter Bollansée de kleuren van Bollansée’s BMX shop. De 28 jarige topper beleefde dit jaar
een pechjaar met enkele rake valpartijen. Toch plant hij een comeback met het BK en EK
2006 bovenaan de verlanglijst. Hij houdt zich naast zijn eigen trainingen vooral bezig met de
begeleiding van het team en de jongeren.

Planning 2006
Door het grote succes van het team en dankzij de enthousiaste steun van meerdere sponsors
gaan wij ook in 2006 verder met ons BMX team. De rijders worden door iedereen herkend en
dankzij onze continuïteit met dezelfde rijders zijn we een vast begrip geworden binnen de
BMX wereld. We willen de jongeren begeleiden op weg naar hun Olympische droom. De
rijders zullen volgend jaar deelnemen aan de belangrijkste nationale wedstrijden. Daarnaast
zullen ze ook te zien zijn in de grote internationale wedstrijden, het europees kampioenschap
en het W.K.

Fotogallerij

Met dank aan onze sponsors 2005

F&T parket en plankenvloeren

AA drink

Centea

Demeyere

KOXX

GT bicycles

Shot racegear

Troy Lee Designs

Contact

Voor informatie/afspraken/besprekingen
Gelieve contact op te nemen met

-

Peter Bollansée

Dorp 25- Pulderbos
034843507
peter@bmx-shoponline.com

-

Ellen Bollansée

Lindelaan 1/7 - Pulderbos
033851492
ellenbmx@msn.com

