
 

De Belgische Powerslide renners Bart Swings, Maarten Swings, Ferre Spruyt en Jore Van den Berghe maak-

ten deel uit van een 10 koppige profformatie. Aangevuld met wereldkampioen Ewen Fernandez, Thimo 

Kiesslich, Pacal Ramali, Kalon Dobbin, Livio Wegner en Felix Rijhnen zijn zij het te kloppen team. 

Powerslide - Ligne Droit kon in de nacht zijn voorsprong uitbouwen tot 3 rondes. Rond 11u was de voor-

sprong al uitgelopen tot 6 ronden. Bart Swings en Ewen Fernandez vertrokken op dat moment richting de 

WIC marathon in Rennes. 

Ewen Fernandez, die een thuiswedstrijd reed, won de marathon voor Bart Swings. Bart Swings en Ewen 

Fernandez reden samen weg en konden het peloton van zich af houden. In 1u02min finishte Ewen Fernandez 

voor Bart Swings. Nolan Beddiaf won de sprint van het peloton voor de derde plaats. 

Een straffe prestatie van onze landgenoot en Ewen Fernandez, de 24h Rollers Le Mans winnen EN de hoog-

ste plaatsen behalen op een WIC marathon! Petje af voor deze buitenmenselijke klassebakken! 

Bij de dames stond er ook dit jaar geen maat op het 'teamwerk' van het Hilde Solo Bob Team. Hilde legde in 

24u 108 rondjes af, goed voor zo'n 454km. In de zware (koude nacht en wind) weersomstandigheden dit jaar 

kon ze haar eerste plaats verdedigen tegen een andere landgenoot Sabrina Gaudesaboos. 

Sabrina Gaudesaboos kon net de 100ronden afwerken, goed voor zo'n 418,500km. Eveneens een straffe 

prestatie. 

In de categorie Prestige (de categorie van de winnaar Powerslide - Ligne Droit) vinden we nog twee Belgisch 

teams in de top 10: Les Cygnes D'O op 7 en Chauvin Arnoux op 8.  

Beide teams reden 728,2k, goed voor een gemiddelde snelheid van 30,3km/h. De laatste ronde bracht een ver-

schil van 3 hondersten, waarna Les Cygnes D'O de 'sprint' won en op de 7de plaats eindigde. 

Skate for Wishes, een team van 10 renners die geld inzamelden voor het goed doel, eindigde als 24ste. Goed 

voor zo'n 143 toeren. In totaal haalden Skate for Wishes een bedrag op van ruim 2000euro dat ze zullen 

schenken aan het goede doel! 

Bart Swings, Maarten Swings, Ferre Spruyt en Jore Van den Berghe hebben zondag 

26/5 omstreeks 16u de 24h roller Le Mans op hun palmares gezet. Voor de vierde keer 

op rij wist Powerslide - Ligne Droit de 24u wedstrijd te winnen. 

&aast de Powerslide renners deden heel wat andere Belgen mee aan de 24u wedstrijd op 

het Franse autocircuit in Le Mans. Bij de dames SOLO wist Hilde van Roll'On te win-

nen gevolgd door Sabrina Gaudesaboos. Andere Belgische teams eindigden eveneens in 

de top 10 van 24h rollers. 


