“Ik kijk uit naar de dag dat we opnieuw mogen
koersen.”

Kenneth in eerste instantie, hoe gaat het met uw gezondheid?
Kenneth: "Tot op heden ben ik van alles gespaard gebleven en dat probeer ik
ook zo te houden. Mijn gezondheid en dat in mijn omgeving is dus godzijdank
nog goed."
Je seizoen telt tot dusver slechts vier verschillende wedstrijden. Hoe was
je gevoel, voor COVID-19 roet in het eten gooide, bij aanvang van het
nieuwe wielerseizoen?
Kenneth: " Best wel goed, ondanks een maagbacterie dat ik opliep in het eerste profjaar in Oman. Sinds vorige zomer voel ik me dus eindelijk weer top. zeker mijn resultaten in het helaas veel te korte voorjaar stemmen me blij."

Je leek inderdaad vertrokken voor een mooi seizoen, hoe hard kwam het
nieuws aan dat er niet meer mocht gekoerst worden?
Kenneth: “Het kwam toch wel op me af als een mokerslag, een serieuze dreun.
Na een goede start in dit nieuwe seizoen, met resultaat, kwam het nog harder
aan daar ik meestal enkele wedstrijden nodig had in het verleden om mijn form
te bereiken. Nu stond ik er meteen en dat maakte me tevreden, helaas was het
van korte duur.”
Veel speculaties over de kalender die opgesteld wordt. Volgens jou een
haalbare kaart wat er wordt geïnsinueerd, hoe zie jij dit?

Kenneth: “Daar kan ik heel kort over zijn. Ik kijk uit naar de dag dat we opnieuw
mogen koersen. Verder heb ik daar echt geen mening over.”
Welke hoofddoelen heb of had jij voor ogen in 2020 op sportief vlak?
Kenneth: “Vooral mijn stempel kunnen drukken en mezelf tonen. Zodat ik kan
bewijzen dat ik World Tour waardig ben en iets kan betekenen binnen
bepaalde ploegen.”

“Blijven trainen, huishoudelijke taken vervullen
om mijn geliefde te helpen.”

Hoe leeft een topsporter deze tijden, hoe ziet jou dag eruit tijdens deze
lockdown periode?
Kenneth: “Vooral blijven trainen, de basis onderhouden met kracht. Verder ook
heel wat huishoudelijke taken vervullen om mijn geliefde te helpen. En zoals
vele mensen klusjes doen die anders blijven liggen.”
Tot slot, hoe zie jij het verdere verloop van dit wielerseizoen, is er überhaupt
nog een vooruitzicht in 2020 voor het wielrennen ?
Kenneth: “Ik kijk volop verder uit naar een mooi einde van dit seizoen, al is het
maar om mezelf te blijven motiveren tijdens de broodnodige trainingen. Ik
geloof er ten zeerste in dat er nog gekoerst wordt in 2020.” Besluit Kenneth
met een hoopvolle optimistische noot.

