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COLUMN
HANS VANDEWEGHE

blootgesteld. In mijn
werkgroepje zat ook
Bernhard Eisel, de
wegkapitein van
Team Sky, en die had
wel oren naar een at-
letensyndicaat dat
zijn fiat zou moeten
geven aan wedstrijd-
parcoursen.
In geen sport worden
de acteurs zwaarder
op de proef gesteld en
hebben ze minder te
zeggen. De renners
zijn niet de oorzaak,
maar de slachtoffers
van alles wat fout gaat
in de wielersport. Dat
is te veel om op te noe-

men in het bestek van een column, maar
veiligheid zou alvast prioritair moeten
zijn. Als de bobo’s het niet kunnen of wil-
len, is het aan de sporters om de grens
van het aanvaard risico te trekken.
We hadden dat op een groot stuk papier
geschreven, we koppelden alles aan el-
kaar – doping, gevaar en de zwakke eco-
nomische basis waren volgens ons
groepje onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden – maar we werden niet serieus
genomen. In die commissie waarvan ik
de naam vergeten ben, zat nochtans

schoon volk. Jammer genoeg hadden ze
allemaal hun eigen agendaatje. Behalve
enkele renners en sportdirecteurs waren
Tourbaas Christian Prudhomme en
toenmalig UCI-voorzitter Pat McQuaid
er lid van, net als zijn opvolger Brian
Cookson (die als enige enkele keren in
slaap viel) en zijn acoliet, de Belgische
bondsvoorzitter Tom Van Damme.
Die had na de voorbije rampzalige Ron-
de van Vlaanderen het licht gezien: rode
en gele kaarten voor stoute renners. Ik
ben pro: wie een kaart krijgt in de Ron-
de, mag zijn stop-and-go uitzitten in het
voortuintje van de bondsvoorzitter bo-
ven op de Paterberg en kan daar desge-
vallend ook terecht voor een kleine en/of
grote boodschap. Mogen we van de be-
leidsmakers in een bedreigde sport iets
meer verwachten dan dat soort onnozel-
heden? Het wielrennen zoals het van-
daag vooral in Vlaanderen wordt georga-
niseerd, is zo autodestructief als maar
enigszins mogelijk.
Hoe moet je als ouder reageren als je
kind besmet raakt met het koersvirus?
Van de eenzame wielrenner kromgebo-
gen over zijn stuur, zoals Boudewijn de
Groot ooit zong, is geen sprake meer. Als
hij maar geen voetballer wordt, ze schop-
pen hem misschien halfdood? Nee hoor.
Als hij maar géén wielrenner wordt,
want hij smakt gegarandeerd halfdood.
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AANVAARD RISICO
veld komt, is dat
al minder. Een
occasionele val
bij wielrennen is
een aanvaard ri-
sico. Twintig val-
partijen in één
koers is dat niet
meer. Nee, dat is
een groot pro-
bleem.
Acht jaar na de
kennismaking
met de Amerika-
nen in mijn dorp
werd ik per onge-
luk lid van een
geheime ad-hoc-
commissie van de
Internationale
Wielerunie (UCI), voorgezeten door de
immer goedmenende NOS-commenta-
tor Maarten Ducrot, zelf een oud-prof.
De bedoeling was de problemen van het
profwielrennen in kaart te brengen en
een toekomstvisie te ontwikkelen. Het
werd een doodgeboren kind, en dat lag
niet aan Maarten.
We hebben het in die praatbarak vaak
over doping gehad, en ook wel over de
wankele economische basis, maar niet of
nauwelijks over de gevaren waaraan de
sporters elke wedstrijd weer worden

Dit gaat over vallen in de koers, nog
maar eens. In 2003 maakte ik kennis met
een vreemd fenomeen dat zich die lente
in mijn lieflijke dorp had gehuisvest:
Amerikaanse avonturiers op een koers-
fiets. Ze waren vastbesloten het te ma-
ken in ‘Flanders, the school of hard
knocks’, de fietsjungle waar de klappen
vielen. Toen de zomer op zijn einde liep
en na onder meer Brussel-Ingoogem, de
schaal Egide Schoeters en de kermis-
koers op Stuivenberg hadden de hard
knocks hun werk gedaan: de helft had in
de lappenmand gelegen, of lag daar nog.
De Amerikanen waren niet de beste
‘stuurders’, om het met een understate-
ment te zeggen. Maar hun vergoelijken-
de vergelijking met het ijshockey in
Noord-Amerika, waar je pas meetelt als
een rijtje van je mooiste snijtanden in
een plasje bloed op het ijs ligt, sloeg na-
tuurlijk nergens op. Je kúnt vallen met
de fiets, maar als vallen tot de geplogen-
heden behoort en de directe oorzaak is
van veel ellende, dan is er iets funda-
menteels mis met de sport. Hetzelfde
geldt trouwens voor ijshockey, waar ge-
weld geïnstitutionaliseerd is.
Er bestaat een begrip in de sport en dat
heet aanvaard risico. Een beenbreuk in
het voetbal, bijvoorbeeld, is een aan-
vaard risico. Een grote kans op een been-
breuk telkens als Bjorn Ruytinx op het

Veiligheid zou
prioritair moeten

zijn in wielrennen.
Als de bobo’s het

niet kunnen of
willen, moeten

de sporters
de grens trekken
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