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Noor wint wedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften in Haringe
Redactie KW
14/03/16 om 01:06 - Bijgewerkt om 01:06
De Noor Henrik Evensen won zondag de koers voor eliterenners zonder contract en beloften in Haringe.

Henrik Evensen reed de 111 km in 2u36:21. Hij eindigde voor Jochen Deweer op 0:38 en Seppe Verschuere (zelfde tijd). De wedstrijd in
Haringe gaat door het leven als de ereprijs Elza Braam. Hieronder de volledige uitslag.
(MF)
Uitslag Haringe.pdf

Elite zonder contract
Jaron Wydooghe zegeviert in eigen Lichtervelde
Steven Caethoven wint de massasprint in Langemark
Winst voor Jens Vandenbogaerde in Houthulst
Britse belofte de beste in Passendale
Lees alle artikels over Elite zonder contract

Beloften
Ook Oranje boven bij de beloften in Ruddervoorde
Jaron Wydooghe zegeviert in eigen Lichtervelde
Steven Caethoven wint de massasprint in Langemark
Winst voor Jens Vandenbogaerde in Houthulst
Lees alle artikels over Beloften
×
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Militaire hoofdlamp is vrijgegeven voor het publiek. Maar
voor hoe lang nog?

Vanaf 369,99 €. Gratis verzending en retourneren
Armleunstoel Bangui -...

Bizarre militaire koplamp

Eetkamerstoel Uppsala is een comfortabele stoel in kuipvorm
met slanke, eikenhouten poo...

Geniet van de voordelen van een traplift. Ontvang gratis
offertes!

Eetkamerstoel Uppsala ...

Zelfstandig thuis wonen?

Nieuwsbrief
Ontvang dagelijks twee updates in uw mailbox met het belangrijkste nieuws uit West-Vlaanderen, aangeboden door de redactie
van KW!
Inschrijven

Gerelateerde artikelen

Zware aanrijding tussen twee auto's in Diksmuide

Nieuwe afdeling Kinderziekten voor AZ Sint-Jan Brugge-Oostende Campus Henri Serruys

112 Slovaakse vrachtwagens in beslag gesteld op bedrijventerrein in Zeebrugge

VIDEO Zware uitslaande brand in leegstaand huis in Brugge, vuur waarschijnlijk aangestoken

De chronometer tikt niet meer

Rallywereld neemt afscheid van Mathias Viaene
Voor u

Bekend horecakoppel uit Poperinge viert briljanten jubileum

Vrijwilligers steken handen uit de mouwen tijdens Dag van de Natuur in Bissegem

Veel belangstelling voor koor in Sint-Elooiskerk in Kortrijk

Brandje in vuilnisbak op Zeedijk in Blankenberge snel geblust

Oudste lid pakt kampioenschapstitel bij WTC Ponderosa Otegem

Wagen brandt volledig uit in Rekkem

Voor het eerst 'Black Friday' in Kortrijk

Niet minder dan negen Aalbeekse teams aan de start van de 6 Uren van Kortrijk

Motorvrienden uit Passendale eren gesneuvelde motorrijder

VIDEO Actievoerders opgepakt na duik in dolfinarium

Levenloos lichaam aangetroffen op strand van Middelkerke

Brand Malehoeklaan in Brugge

Pol westvlaandert met lapnamen: Pompeschitters! Gordinnekiekers! Moeslekkers!
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