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014was geen te best jaar, zoals demeeste
vande laatste Boonen-jaren, hetwonder-
jaar 2012,waarin hij twee kasseiklassie-
kerswon, even buiten beschouwing gela-
ten.Hij startte goed,was klaar voor het
voorjaar en toen kreeg zijn vriendin Lore
eenmiskraam.Hij reednogwel een
goede Parijs-Roubaix,maar alles zat
tegen. Laterwas het BK eendoel,maar
daar verloor hij in de sprint van Jens
Debusschere. En zo zijnwenawat

vakantie en een aanloop via de EnecoTour endeVuelta al bij
hetwereldkampioenschap, zijn laatste grote afspraak, zijn
laatste grote kans omeenmooie prijs te rijden.
“Eenmooie prijs is de eerste plek, de enige die telt in een

kampioenschap. 2014 lijkt niet goed,maar ikwas in blakende
vorm. In Parijs-Roubaixwas ik de sterkste. Toen ik vooraan
kwamaansluiten bij allemaal jongens die een klassement kon-
den rijden, knepen ze de remmendicht. Opdatmoment zat ik
daar nog als enige vanmijn ploeg. Niki Terpstrawas niet
gevolgd toen ik naar dat groepje reed. Even tevorenwas ik lek
gereden enhad ik ze één voor éénmoeten inhalen. Toenhet
vooraan stilviel en niemandnogwilde rijden, kwamende ach-
tervolgersweer aansluiten,met daarbij Niki. Toendie ging,
wist ikmeteen datwehemnietmeer terug zouden zien.
Natuurlijk ging ik er niet achter, en die anderen kondenniet of
hadden geen goestingmeer. In de koerswint de sterkste niet
altijd,maarNikiwaswel beresterk.”

Hoe is hetmoreel? Toen je terugkeerde in het peloton
deze zomer, zag je Zdenek Stybar in de Eneco Tour een
doodsmakmaken. Dat heeft er aardig ingehakt bij jou.
“Niet overdrijven, hoor. Ophetmoment zelfmisschien en ook
nog eendag erna. Twee dagen later rij jeweer gewoonmee.
Natuurlijkwas het schrikken: Zdenek en ik zijn goede vrien-
den. Toen ik hemzag , ben ik gestopt. Ikwilde hemoprapen,
maar liet hemuiteindelijk liggen omdat ik dacht dat er ietsmet
zijn nek of zijn hoofdwas. Toenhij een teken van leven gaf,
vroeg ik of hij okéwas. Daarop ging hij zelf rechtop zitten,
maar er liep bloeduit zijn oren. Ik dacht: ‘Dit is niet goed.’
Gelukkig bleek het bloed van zijn neus te komen.
“Kijk, vallen hoort erbij,maar die dranghekkenmet die uit-

stekende pootjes niet. Valpartijen kunnen ze nooit vermijden,
maar vallen als jewiel tegen zestig per uur blokkeert tegen
zo’n pootje, datwel. Het bestaat tochniet dat die dranghekken
nog in de aankomstzoneworden geplaatst? Ik heb als belofte
nog geweten dat een renner viel door zo’n dranghek en een
oog verloor. Die dingen staan daar nog, alsofwij een fanfare
zijn die voorbijwandelt.”

Patrick Lefevere zei na een verloren sprint in de Vuelta dat
de jonge Boonen had gewonnen, waarmee hij bedoelde
dat de oude Boonen voorzichtig is geworden.
“Weet je hoeveel ritten de jongeBoonen in deVuelta heeft
gewonnen?Geen.Het ismakkelijk om telkens als hetmisgaat
te zeggen: hij is bang. Soms gaat het ook gewoonmis. In die
bewuste sprint zat ikwaar ikwilde zitten en JensDebusschere
zat bijmij. Die is jonger enmisschiennogmeer eenwaaghals
dan ik,maar hij zat ook ingesloten. Endanpasseren er links
nog twee kamikazes. Die gokken goed enhalenhet.
“Toen ik jongwas,was ik ook vaak bang in de sprint, zeker

in sprintswaar positie kiezen belangrijk is. De sprints die ik
won,waren er allemaal op pure snelheid.Met een treintje,
jawel,maar netjes afgezet en danpuur op snelheid tegen de
anderen.Meestal had ik dat procentje extra.
“Het is tegenwoordig niet altijdmeer de snelste diewint,

maarwelwie in de beste positie zit ofwie hetmeestewaagt.
Dat is het gevolg van al die aankomsten die natúúrlijk in het
stadscentrummoeten arriveren endie natúúrlijk gericht zijn
op spektakel en vooral níét op veiligheid. Als ik die zie, denk ik:
zoek hetmaar uit, hier doe ik niet aanmee, dit is iets voor de
jonge gastjes.Maar als ikmeniet vergis, heb ik dit jaar nogwel
een paarmooie sprints gewonnen. Rechttoe rechtaan op snel-
heid, datwel. Zoek eens uit hoeveel sprinters van 33 zich daar
nog inmengen?”

Verbazingwekkend hoe ermet jullie wordt gesold en hoe
jullie dat allemaal dulden. De Vuelta start in augustus in
Andalusië en jullie klagen over de hitte. Dat weet je toch?

“Heb ikgeklaagddan?Hetwaswarmendat sloopt je,maar ik
heb indieheleVuelta geenprobleemgehad.Wijhebben factor
50omons in te smeren, endatdoe ik vankop tot teen. (lacht)
VanBodysolnatuurlijk. Tegendewarmtekun je jenogwape-
nen, tegendekoudeniet. Ikhebmeerproblemenmetde
Milaan-Sanremo’s vandevoorbije jarenenzeker vorig jaar.
Onderkoelde rennersdie eigenlijkbeternaarhet ziekenhuis
zoudengaaneven indebus zettenennaeenuurverkleumd
weerdoenstarten, dat is pasoverdreven.”

Een rennersvakbond zou kunnen helpen.
“Die is er numaar dat is een lachertje. Niet koersen als het
gevaar te groot is, lijkt ookmooier danhet is. In het voetbal heb
je geenwedstrijd als één ploeg niet speelt. Als in de koers een
ploeg nietwil starten, zijn er negentien andere die datwelwil-
len.Het probleem ligt bij de overdrevenmacht vande organi-
satoren. Zij doenmet onswat zewillen. Als er iets zoumoeten
komen, dan is dat een controle op aankomsten door een onaf-
hankelijke instantie bemandmet drie ex-profs.”

Wielrennen is samenmet bergbeklimmen een van dewei-
nige sporten dieminder veilig zijn geworden. Formule 1
bijvoorbeeld…
“… is veel veiliger danwielrenen.Wielrennen is als het formule
1 van de jaren zeventig. In hun slechtste periode hadden ze
drie, vier dode rijders per jaar. Ik denkniet datwij daar ver af
zitten. Datwe opde openbareweg rijden, heeft daar veel
mee temaken.Opde duur neem je de risico’s erbij. Ik voel
me redelijk onmachtig tegen dat gevaar en denk ookniet
dat ik het ga kunnen veranderen.”

Dat fatalisme begrijp ik niet. Naar jouwordt geluis-
terd.
“Watwil je dat ikdoe?Moet ik indehelewereldalle
bloembakkenenrotondespersoonlijkweghalen?Het is
jammerdat ikhetmoet zeggen,maarvallen is eendeel van
hetwielrennenenzal dat altijdblijven,misschienzelfs als-
maarmeer. ZoalsdeF1-rijders vanvroegermoetenweonserbij
neerleggendatweaf en toe zwaaroponzebekzullengaan.”

Zie je dan geen oplossingen?
“De tijdslimiet bijmassaspurts
op drie kilometer leggen.Wie
danniet voorin rijdt, verliest
geen tijd bij valpartijen. Dat
zouhelpen.Maar dannog rij
jemet honderdmannaar de
streep,want iedereen denkt
tegenwoordig dat hij kan
winnen.Dat is het ver-
schilmet de prehistorie
van de koers: erwordt
harder geredendanooit
doormeer renners.
Kleinere ploegen van
zes?Het is een illu-
sie te denkendat ze
dan trager zullen rijden.
Danwordt die sport nog zwaarder,
en dat is ook geen oplossing.
“Weet je, ik voer die gesprekken over het peloton

van vroeger ennuniet graag. Ikwil niet als een oude zaag klin-
ken. Ik heb te langmet Servais Knaven opde kamer gelegen.
Ophet eind begonhij ook te zeuren. Ik dacht altijd: ‘Tom, als je
zo begint, is het tijd om te stoppen.’ Ikweet nog goed
genoegwat ik vroeger allemaal uitstak
in eenwedstrijd. Er zijn nu
wedstrijden dat ik het
laat gebeuren,
maar er zijn
nog
genoeg
wed-
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Tom Boonen gaat vol vertrouwen en in topvorm van start opWK in Ponferrada

‘My ride, my fight, my life’. De tattoo in rococoletters op de iele
coureursborst had een artdirector kunnen gebruiken, maar de tekst
vat het ongeveer samen. Tom Boonen hééft gereden, heeft ook
gevochten en heeft ook geleefd. Volgende maand wordt hij 34 en
gaat zijn laatste contractjaar in. Dan vraagt een mens zich af:
wat drijft deze man nog? Hans Vandeweghe

2

‘Ik benmijn eigen

⇥ TomBoonen: ‘De kunst
van hetwinnen op kasseien
is zoweinigmogelijk op
kasseien rijden. Zeker in de
wedstrijd.’

probleem,maar hetmagnietmeteen steilwordenna een
haakse bocht en dat gedurende kilometers aan een stuk.Mijn
Spaanse ploegmaat CarlosVeronaheeft er het Spaanse kampi-
oenschap gereden en zeimedat het goed loopt.”

Hetwas even opkijken toen je tijdens de Ronde van
Spanje verwees naar het wattage dat jemoest trappen.
Wetenschap zijn we van jou niet gewend.
“Neen, datweet ik. Ik rijdmet eenvermogensmeter,maar
eigenlijkdoe ikdaarniksmee. Indie etappezag ikweldat ik 700
watt aanhet trappenwasombergopdekopgroep te volgen, en
dat kon ikdusniet volhouden.Dat ligt aanmijngewicht. Ik train
vooral opgevoel. Ikhebwel eens een schema latenopstellen
door eenvanonze trainers, endat scheeldegeen5procent van
wat ik ingedachtenhad.Als jenaal die jarennietweetwat je
nodighebt alswielrenner, ben je geenwielrenner.
“Je gelooftmeniet? Iedereenmoetdat voor zichzelf uitma-

ken. Ik ga trainenenachteraf kijk ikwat ikhebgeduwd.Welnu,
opdeRozier (langeklim indeArdennen,HV)weet ikopvijfwatt
nawat ikhebgeduwd. Ikhebanderzijdswel een trainer voorde
krachttrainingende stabiliteitsoefeningen.Diedoe ikmetSam
Verslegen, die vroegerookKimClijstersbegeleidde.Daarnaast
wordenweprimaopgevolgddoordeBakalaAcademy.”

Wat je trapt aanwatt zal de doorslag niet geven dit week-
end omkopman te zijn, wel wat je op tafel legt.

Hangt dat gedoemet drie kopmannen en
twee half beschermde kopmannen en

een bondscoach die geen knopen
doorhakt je de keel niet uit?
“Och, ik laat daarmijn slaap
niet voor. Alleswijst zich
uit op de dag zelf. Ik heb

strijden –mijn klassiekers –waarwemet tienmannaar een
bocht gaan en ik de laatste zal zijn om te remmen.”

Je bent 34 jaar. Voel je de leeftijd?
“Eerlijkwaar: neen. Ik verdraag alle trainingen en allewed-
strijden als inmijn beste jaren.Men zegt dat je de leeftijd het
eerst voelt bergop,maar ik reed in deRonde van Spanje heel
goed bergop. Ik vind zelfs dat ik fysiek sterker ben geworden,
taaiermisschien. Vroeger zag ik veelmeer af in een koers dan
nu. Erwarendagendat ik deVueltameereedmet overschot,
terwijl er aardigwerd gekoerst.Met diewarmte en elke dag
drieduizendhoogtemeters hadden zemij vroeger na eenweek
moeten opvouwen en terugsturennaar België.”

Wat heb jij met hetWK? Je lijkt erg gemotiveerd.
“Ik benwereldkampioen geweest, ikweetwat het is. Door
blessures heb ik een aantalWK’s gemist, zoalsGeelong en
Kopenhagen, diemeophet lijf waren geschreven.Als eenWK
nietmeermotiveert, is het echt tijd om te stoppen. Ik schat een
wereldtitel hoger in dandeRonde vanVlaanderen of Parijs-
Roubaix.
“Het parcours lijkt behoorlijk zwaar en daar heb ik niks op

tegen. Spaansewegen zijnmeestal breder dan in Frankrijk,
waardoor je eenmooie snelheid kunt aanhouden. Er zijn ook
weinig obstakels die de snelheid afremmen.
Klimmen is voormij geen
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de indruk dat het voor alle Belgen een zwaar seizoen is
geweest. De vraag zalworden gesteld:wie denkt dat hij kan
winnen?Er zullen er eenpaar hunhandomhoog steken enbij
sommigen zal ik denken: als je op een ander niet hebt gewon-
nen, zal het hier ookniet lukken. In de koers valt alleswel in de
juiste plooi. Ik hebnog geen enkelWKgewetenwaar dat een
probleemwerd.”

In dat geval kan iemand tegen jou zeggen: ‘Jamaar,
Boonen, behalve Kuurne-Brussel-Kuurne heb je ook niks
gewonnen.’
“Het voorjaar telt sowieso nietmeermee.Het is de vormnet
voor hetWKdie telt. Pieken kun jewel aanmij overlaten. Drie
weken voor hetWKwist ik al hoever ik vanmijn beste vormaf
zat. Ik hebnog de ploegentijdrit gehad endie specifieke trai-
ningen,maar verder heb ik ook gerust. Dat is het voordeel van
eendagje ouder zijn: jeweet precieswanneer het komt. Als je
jezelfmaar inprent dat het gaat komen, dan komthet ook.
Precies: ik benniet alleenmijn eigen trainer,maar ookmijn
eigen sportpsycholoog. De bestenhebbenniemandnodig
(lacht).
“Serieus, ik denk dat jonge gastjes te veel in dewattenwor-

den gelegd. Ze zijn zestien, zeventien, en ze hebben een trainer,
een psycholoog en een voedingsdeskundige. Die lerenniks
meer uit zichzelf. Het kan echt geen kwaad omeensmet je kop
tegen demuur te lopen en zelfsmeer dan één keer. Ik heb daar
veel uit geleerd. Bijvoorbeeldwatwerkt enwat nietwerkt.”

Sorry, maar jij bent de norm niet. Kasseikoersen zijn dat
ook niet.
“Daar ben ik hetmee eens. Toevalligwaren datmijn bestewed-
strijden, alwil ikwel eenmisverstanduit deweg ruimen: ik
heb op training geen vijftien keer over kasseien gereden.De
kunst vanhetwinnen op kasseien is zoweinigmogelijk op kas-
seien rijden. Zeker in dewedstrijd. Neemde foto’s vanmij van
Parijs-Roubaix ermaar bij.Wat doen kasseien? Ze trekken
energie uit je lichaam. Blijf er dus zoveelmogelijk af. Ik rij van
de 55 kilometer kasseistrokenmisschien 25 kilometer effectief
op de stenen.Die rij ik zo hardmogelijk en de rest rij ik in het
gootje. Ik kannu eenmaal goed sturen.”

Er gaat veel Vlaams talent verloren dat op de Kwaremont
Boonen probeert te zijn.
“Endat is verkeerd. Er gaat sowieso veel talent verloren door
de aard van onze koersen. Alles, van kermiskoersen over inter-
clubs en jeugdklassiekers, is gericht op deRonde van
Vlaanderen enParijs-Roubaix en aanverwanten.Met als
gevolg dat vooral de sterke jeugd overleeft en dat de rest van
het kastje naar demuurwordt gereden. Potentiële klimmers –
zegmaar onze nieuweContadors, diewij ookhebben – scree-
nenweniet. Ze stoppen somsnog voor ze junior zijn omdatwe
hun geen kansen geven omzich specifiek te ontwikkelen.
“Ik denk dat de nieuwewielrenner 1meter 80 groot is en 70
kiloweegt. Daarmoetenweop inzetten enbeletten dat die
stoppenmet fietsen als ze blijk geven van een grotemotor.
Gasten als ik – 1meter 94 voor 80 kilo – zullen er ooknog zijn,
maarwordenuitzonderingen.”

Heb je genoeg gewonnen in je carrière?
“Misschienhad ikookanderekoersenkunnenwinnen,maar
dat zullenwenooitweten. Ikwasopmijnbest indeklassiekers
vanhetnoorden, endaarvanheb ik er zevengewonnen.
Belgische talentenmoetenmij vooralniet imiteren.Hetwielren-
nenvande toekomst zijnniet diewedstrijdenopkasseienen
kaskes.Dat voel ik goedgenoeg,want indie80procent andere
wedstrijdendie ik rijd, hang ikmetmijn80kilo tussenmijn
kader.
“Jemoetnuook inallewedstrijdenvooraankunnenrijdenen

puntenpakken.Wiepuntenpakt, krijgt betaald. Ikbenmis-
schiende laatstedieheeft kunnen terenopeenaantalwedstrij-
denper jaarwaarin ik altijd eenprijs rijd.” (Boonen staat pas
66ste inde ranking en is achtsteBelg.Hij behoortwel tot de top vijf
vanbeste verdieners inhet peloton,HV.)

Vermaak je je nog in het wielrennen?
“Ja, al zijn de randzaken er soms te veel aan. Daaromblijf ik
ookweguit deTour. Ten eerste kan ik er niet veel gaandoen,
en ten tweede is hetmedaar te hectisch. Van in het beginword
je afgejaagd in de oortjes: ‘Pas op, vooraan zitten, pas op dit,
pas op dat.’ Voor je nogmaar start, wil iedereen al uitleg. Daar
heb ik geen zinmeer in.
“Ik hebnog een jaar een contract na dit seizoen endan zien

wewel. Ik kannuniks zeggen,maar de drukte rondmijn per-
soon gaatwel zwaarwegen. Toen ik vóór deVueltamijn haar
had afgeschoren en een onschuldig fotootje op instagramhad
gezet,werd dat overgenomenopdenieuwssites als groot
nieuws.Dat gebeurde dus door volwassenmensendie dat
breaking news vonden.Danbreektmijn klomp, zeggende
Nederlanders.”

Prijs je gelukkig dat het je kale kop en je baard zijn waar-
mee je tegenwoordig in het nieuws komt. Vijf jaar geleden
was het anders.
“(denkt na)Daar zeg jewat.Misschienwel, ja. Ik bendanook
gekalmeerd, fel gekalmeerd zelfs.”

De Formule 1 is
tegenwoordig
veilger dan het
wielrennen. Maar
wat wil je dat ik
doe? In de
hele wereld
persoonlijk alle
rotondes en
bloembakken
weghalen?

België heeft
ook potentiële
Contadors, maar
we screenen ze
niet. Ze stoppen
soms nog voor ze
junior zijn, omdat
we hun geen
kansen geven om
zich specifiek
te ontwikkelen
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