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Knipoog inbegrepen: het wielerjaar 2014 volgens JAN BAKELANTS

“Betancur en ik rijden volgend jaar
samenbij AG2R. Ik hadbegrependat hij
eerstmoest vertrekken,maar hij zounu
toch blijven. Betancur is een fenomeen.
Naar het schijnt doet hij er niks voor.Hij
reed deVueltamet tien kilo overgewicht.
Als je hembij de start ziet staan, denk je:
er komt eenwielertoeristmeerijden. In
Parijs-Nicewooghij nog 5 kilo te veel,
maar tochwas hij al onnoemelijk goed.
“Colombianenhebben in eendoping-

vrijwielrennenmisschien eennatuurlijk
voordeel. Ze vertoevenmaandenlang op
grote hoogte en dus is het logisch dat ze
uitblinken.Hundominantie kan zelfs
een indicator zijn voor de zuiverheid. In
epotijdenwaren erweinig Colombianen
die potten braken, omdat half Europa
met een kunstmatig hooghematocriet
reed.”

Simon Gerrans
wint de Tour Down
Under en zal nog veel
meer winnen in 2014.

Carlos Betancur wint
Parijs-Nice: daar
komen de Colombia-
nen (opnieuw).

Alexander Kristoff
wint Milaan-Sanremo
en later ook de
Vattenfall Cyclassics.

De Vlaamse klassie-
kers: iedereen wint,
behalve de Belgen.

In de Dauphiné is Jan
Bakelants een van de
vier Belgen die win-
nen in de WorldTour.

Vincenzo Nibali
overklast iedereen die
niet viel in de Tour de
France.

In de Gold Race wint
Philippe Gilbert, en in
Luik-Bastenaken-Luik
wordt niet gekoerst.

Alberto Contador wint
Tirreno Adriatico en
de Ronde van het
Baskenland, en de
Vuelta met een
gebroken been.

JanBakelants: “Opweghiernaartoe
dacht ik:wie zijn demannen vanhet
jaar? SimonGerrans is daar één van.Hij
heeft uithouding, is heel snel, heeft een
goede ploeg, én hij verstopt zich. Zijn
ploegmaats halen voor hemde kastanjes
uit het vuur enhijwerkt afmet zijn
krachtig eindschot. Jammer genoeg is
dat in hetmodernewielrennende renner
die ver komt.
“Ik reed inMontréalmetGerrans in

mijnwiel naar de kopgroep toe. Daarna
heeft hij geenmeter aande kop gereden,
want hijwachtte op zijn ploegmaats en
hij is sneller dande rest. Vooraan rijden
weinig renners door,want dat is tegen de
ploegconsignes, achteraan rollen
Gerrans’ ploegmaats de rode loper uit.
Andere ploegenhelpenhendaarbijwant
in hetmodernewielrennen levert ook
een vierde plaats veelWorldTourpunten
op.Gevolg: de aanvallers komenaltijd
terug ende sprinters kapende punten
weg.”

Zondag mist hij met de Ronde van Lombardije de laatste grote afspraak, omdat hij zelf tijdelijk in de lappenmand
ligt – hoe hij dat voelde aankomen, leest u aan het eind van dit verhaal. Maar is iemand in het peloton beter geplaatst
om helder, het hart op de tong en zonder franjes, het wielerjaar 2014 te overschouwen dan Jan Bakelants,
een van de vier Belgen met een overwinning in de WorldTour? Hans Vandeweghe

“Nog een figuur vanhet jaar. In het begin
vanhet seizoenwas het nog: ‘Alexander
wie?’ Nu is hij een belangrijke factor in
het peloton. Kristoffwon in deTour ook
eenpaar ritten,meestal niet demakke-
lijkste. OphetWKhieldenwe rekening
met hem.
“MaarMilaan-Sanremo zalmebijblij-

ven vanwegehet slechte en koudeweer.
Dat sloopt je ongelooflijk, net als hetWK.
Je rijdt daar ergens diep in Spanje over
wegendie nat liggen en krijgt al dat vuil
in je gezicht.Wat daar allemaal op die
wegendrijft, ook in Italië – dode dieren,
afval, smeerlapperij – daarmag je niet te
veel over nadenken.Na dewedstrijd in
Ponferrada kreeg ik die zwarte smurrie
niet vanmijn huid gewassen. Uiteraard
krijg je dat binnen in je lichaam.”

“Dat Vlaamse rennersminderwinnen, is
een trenddie zichnog zal doorzetten.
Zijnwijminder goed?Datweet ik niet.
Renners als JohnDegenkolb, Geraint
Thomas enBradleyWigginswaren vroe-
ger exoten in onze koersen,maar nu
komen zehier ook punten pakken.Wat
net ietsmakkelijker gaat enwaarvoor ze
zichnietmoetenuithongeren.Maar ik
denkdat SepVanMarcke volgend jaar
zalmeespelen voor de overwinningen,
enGregVanAvermaet ook, al heeft die
dit jaar enkele unieke kansen laten lig-
gen. Een andere goedeVlaamse renner
die eraan komt, is TimWellens. Een
sterke coureur en een aanvaller.
“Peter SaganwonHarelbeke, en dat

was ongeveer het enige dit jaar. Erwordt
snel gezegd dat een renner over de top is.
NeemJoaquimRodriguez.Hij viel hard
in deAmstel GodRace endaarna
opnieuw in deGiro. DeTour reedhij als
voorbereiding,metweinig stressmaar
niet opniveau. Ik denk dat hij een pech-
jaar heeft gehad. Zo blijkt – gelukkig
maar – dat zo’n toprenner ookmaar een
mens is.”

“Dat PhilippeGilbert op deCauberg
wint, ligt geheel aanGilbert. Hij is de
enige die dat kan.Denivellering is
enorm, en in Luik-Bastenaken-Luik is
geenmeter gekoerst. De sterkste renners
krijg je er nietmeer af. De dopingbestrij-
ding is gewoon te goed: de koers is niet
meer omaan te zien (lacht).
“Daar komt ooknog eens de tactiek

vande grote ploegenbij, die heel strikt
bepalenwiewaar enwanneermeemag
springen.Meestal is dat iemandblij
makenmet een dodemus,want jemag
welmee springen,maar jemagniet over-
nemen,waardoor de ontsnapping dood-
bloedt.”

“Normaal gezienmoest ik naar
Zwitserland,maar ophet laatste
moment selecteerde de ploegme voor de
Dauphiné, omvoorKwiatkowski te rij-
den.Maar die stapte af, enGianni
Meersmanook, en toenmocht ikmijn
kans gaan.De benenwaren al een tijdje
goed en ikwondie rit.Was ik in
Zwitserland geweest, danhad ik in de
laatste rit –waarinTonyMartin voor
zichzelf op kopmoest rijden ende ronde
daar verloor – voor hemmoeten rijden
enhadhijmisschienwel gewonnen.
Jammer voorTony,maar voormijwas
het goed: ikwon een rit.”

“Ikdenkniet dat ikopde lijst stondvoor
deTour,maar ikwaszo sterk inde
Dauphinédat zenietmeerommijheen
konden.Hoewel ikmet eenbronchitis
startte en indederde rit zwaar viel,was ik
vanafde tweedeweekveel inbeeld.De
afwerkingwasminder.Mijnhoofdtaak
wasoverigensbijKwiatkowski teblijven
indebergen.ZijnTourviel tegen, ikdenk
dathij zichvoortaanbeterop ritwinst dan
ophet klassement concentreert.
“VincenzoNibaliwasheel sterk enwel-

licht zelfs sterkerdanFroomeen
Contador.Uit alle berekeningenblijkt dat
hij opde langeklimmenhet verschil had
kunnenmaken. Inhoeverreprestaties op
basis vanklimtijdenverdacht zijn, dat
blijft de vraag. Ikweetweldatde fietsen
altijdmaarbeterbollen. Ikhebdit jaar
weer eenpaarwedstrijdenmetkerami-
sche lagers gereden.Het zijnmaarvier
watt, zeggenze,maarals je vijf keer vier
watt kuntwinnen, scheelt dat toch.”

“Hij is ook een vande figuren van 2014,
ongetwijfeld. Ik reed eenpaar plaatsen
achter hem toenhij tegen 80per uur
over de kop ging in deTour. Datwas een
klaphoor. Dat hij zo terugkwam,was
heel knap.Goed, het zalwel geen open
beenbreuk zijn geweest,meer een barst.
Ik ken dat een beetje. In een bepaalde
Giro had ik veel pijn na een val,maar
men vondniks. Later steldemenbij een
scan eenbarstje vast. Ik zoudus kunnen
zeggendat ik ooit deGiro hebuitgereden
met een gebrokenbekken.
“Waar ik ookweinig geloof aanhecht,

is dat verhaal van JohnDegenkolb dat hij
in het ziekenhuis eenweek aande antibi-
otica lagmet een ontsteking. En dan
negendeworden ophetWK? Ik denkhij
na zijn goedeVuelta naar het ziekenhuis
is gegaan voor een selfie, vooral omde
drukwatweg te halen.”
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De prestatie van het
jaar was de twee-
daagse van Tony
Martin in de Vogezen.

“Die heb ikmet gezonde jaloezie beleefd
(lacht). Tonywas al heel goed in de
Ronde vanZwitserland. Ik dacht dat hij
dat niveauniet zou kunnen volhouden,
maar hijwerd steeds beter. Voor de
bewuste negende rit naarMulhouse –
waarTonyhonderd kilometer op kop
zou gaan rijden –warende consignes dat
een van ons beiden bij Kwiatkowski
moest blijven.
“Ik had die ritten speciaal verkend.

Tony viel almeteen aan. Ik dacht: dat
lukt nooit. Het lukte ookniet, en kort
daarnawas ikmet twintigmanweg.
Astana reedhet gat dicht. Boven ophet
plateau vande Schlucht vertrokTony
samenmetAlessandroDeMarchi, die in
mijn groepje zat. In een afdaling, de
slechtstmogelijke plek omweg te rijden.
Ik zat klaar omzelf te springen alswe ze
zouden inlopen.MaarTony bleef voor-
oprijden, ook toen een groepje vandertig
achter hemaan ging.
“Elke normaal denkendemens laat

zich inlopen,maar ik konmijn oren en
ogenniet geloven. Erwerd snel gereden
in het peloton,maarwe zaten al op tien
minuten. In het groepje achterMartin
reedEuropcar vol op kop,maar ze kwa-
men geen seconde dichter, integendeel.
Hetwas een ongelooflijk nummer.
Daarna reedhij ookDeMarchi uit het
wiel, zonder te demarreren. Ik kwamDe
Marchi tegen op stage in Livigno enhet
zat hemnog altijd hoog. De afspraakwas
dat hij tweede zouworden,maarTony
vertrouwdehet niet –DeMarchiwas ten-
slotte een Italiaan. Ik kanhemgeen
ongelijk geven.
“Eendag laterwas er een rit die ik ook

had verkend. Ikmoest die dagweer bij
Kwiatkowski blijven,maar in de regen,
terwijl ik achteraanmijn vestje aantrok,
reed die samenmetTonyMartinweg.
Slimwas dat niet,maar anderzijds zou ik
dat ookwel eenswillen:Martin diemij
op sleeptouwneemt.Wat een feno-
meen.”
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Verdienstelijke Belgen
op het WK in
Ponferrada.

Jan Bakelants verlaat
OPQS en rijdt in 2015
voor AG2R, de Franse
ploeg met de lelijke
bruine uitrusting.

‘Dopingbestrijdingwerkt te goed:
de koers is niet om aan te zien’

“Er is ookopditWKniet gereden.Ronde
na rondezat ikopdeprik vande
Spanjaarden tewachtenenophet
momentdat ik zoumoeten lossen.Het
kwammaarniet.Kwiatkowski iswegge-
gaan indeafdaling enheeft de laatstedrie
minutenaan503watt gereden.Dat is de
inspanningdiehemwereldkampioen
heeft gemaakt.
“IkkenMichalKwiatkowski goed,

want ikwasvaakmethemoppad.Zijn
knapstewedstrijd reedhij indeRonde
vanhetBaskenland,waarhij in vijf ritten
derdewerd.Dat ismoeilijkerdaner twee
winnen.Hij is eenheel aardigegast eneen
waardigewereldkampioen. Ikhebhem
ooit denieuweMerckxgenoemd.
“Het verschil tussendePolendie voor-

opredenendeBelgendie er tussenhin-
gen,wasdie enekopman.Diehaddenwij
natuurlijkniet: Boonen,Gilbert enVan

“Ik vinddieuitrustingniet zo lelijk. Ze
houdener tenminste aanvast. Ikdenkdat
AG2Reengoedeploeg is.Omega
Pharma-QuickStep isnatuurlijk eengro-
tereploeg. Ikhadoverigensde indrukdat
managerPatrickLefeveremewildehou-
den,maar ikkonniet langerwachtenen
koosvoorAG2R.Financieel ga ik erop
vooruit.
“Als niet-kopmanzit je vaak tegen een

glazenplafondaan. Jemoet je kansen
opofferen,maar je verdient ookminder.
Dekansdat je doorbreekt, is bijnanihil. Ik
denkdat het systeem-Skyhet beste is.
Daar betalen ze renners bovengemiddeld
omopkop te rijden enhunkansenop te

‘Waterallemaal
opSpaanseen
Italiaansewegen
drijft –dode
dieren, afval,
smeerlapperij –
daarmag jeniet
teveelover
nadenken’

AvermaetwarenkopmannenenSepVan
Marckedachtookeenkans tehebben. In
demeetingwasgezegddatdie vier er in
de laatste rondebijmoestenzijn. Ik en
TimWellensmoestenmee springenbij
eenontsnapping.
“Alsdekans zichvoordoet, demarreer

ik – zeker in eenkoerswaarinnietwordt
gekoerst.Maar ikwaszo slechtdat ik er
zelfsniet aandacht. Ik voeldedat er iets
metmescheelde.Datbleekachteraf ook
uit de cijfers. Ikhaddeheledageen
gemiddeldvermogenvan240watt
getrapt. Tijdensmijn zwaarste vijfminu-
tenging ikniet boven400watt, terwijl ik
indeRondevanWalloniënog450haalde.
Mijngemiddeldehartslagwas 151,wat
veel tehoogwas.Danben je zo slecht,
maarhang je erwelnogaan inde laatste
ronde.Conclusie: de restwasookniet
goed.Voormijwasdit eengemiste kans.”

offeren. In onzeploegen is dat niet het
gebruik.
“Dat ikmeer kansen zoukrijgen als ik

socialer zou zijn?Dat kan. Ik bengeen
socialemens,maarTonyMartin is dat ook
niet endie komt erwelmeeweg.Aan tafel
met deploeg eten vind iknormaal en ik
amuseermeookwel,maarnadrieweken
met dezelfdemensen samenheb ikhet
wel gehad.Als ik opde rustdag eenkans
zie omeenmoment voormezelf te hebben
enalleen los te rijden, dandoe ik dat.”

SmsopwoensdagvanJanBakelants:
“Slecht gevoel is bevestigd. Ikhebklier-
koorts. Seizoen is afgelopen.”
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