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Keizer vanzijn sport: PatrickLefevere trapthet nieuwe seizoenaf

Om zijn zestigste verjaardag
te vieren, werd een perslek
georganiseerd over
de strafklacht voor
belastingontduiking tegen
Patrick Lefevere. Geen reden
om op te geven, vindt
de man met de meeste
kilometers in het peloton.
‘Het is nu of nooit voor
de koers. Zonder onze
mecenassen dreigt
de marginaliteit.’
HANS VANDEWEGHE

‘Hetwielrennen
wordtveel
tezwaar.
Entesaai’
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nArgentinië enAustralië is de koers
begonnen en over eenweek is
Marseille al aan de beurt. En dan
hebbenwehet niet over hetmod-
derploeteren,weidebeklimmenof
trappen omhoog lopenmet de fiets,
maar over het echtewielrennen, op
deweg, op die glimmende rossen
van carbon.
Another ride, another year?Niet

voor Patrick Lefevere,wiens dag- en
levenstaakhet is omzijn biotoop op
gezette tijden een geweten te schop-
pen.Gesprekmet een zielsverwant.

Stel datudebaasbent vanhet
helewielrennen.Wat zouudoen?
Patrick Lefevere: “Proberenniet nog
meer terrein te verliezen tegenover
de andere sporten.Hetwielrennen
heeft sinds 1998 zwaar afgezien:
eerst de Festina-affaire, daarna de
ruzie tussenASO (organisator van
ondermeer de Tour de France; red.)
en de internationalewielerbondUCI
–wat volgensmij hetwielrennen
meer schadeheeft berokkenddan al
de rest – en de affaireArmstrong.”

Uzit ongeveer eenkwart eeuw in
hetwielermanagementofhetwie-
lerbeleid.NaUCI-voorzitterHein
Verbruggenwasvanvisieweinig
nog temerken.
“Klopt. Verbruggenhad visie,maar
hijwas ook te veel dictator. Nuheb-
benweBrianCookson,maar ik heb
de indruk dat die aandehand loopt
van zijn ondervoorzitterDavid
Lappartient, die als Fransman zelf
uit de hand eet vanASO. Lappar-
tient is daarnaast voorzitter van de
Franse bond, van deEuropese bond
en vandeConseil duCyclisme
Professionnel, dat is een beetje veel
samen, niet?
“Ik heb ookniet de indruk dat hun
eerste bekommernis erin bestaat
het productwielrennen aantrekke-
lijker temaken.Dat product verliest
terrein en dat zie je ook aande kijk-
cijfers. De koerswordt vooral slecht
in beeld gebracht. Enerzijds vergrijst
de bevolking en zijn erwellicht
steedsmeermensendie graag vier
uur langnaarwielrenners in een
landschapwillen kijken,maar het
nieuwepubliekwaarwij ons ook
moeten op richten,wil een attractie-
ver product. Voor henmoet het snel-
ler en spannender, liefst samengevat
in eenuurtje ofminder.

“Of stopmensen in een stadion en ze
worden gek. Veldrijden is een stadi-
onsport.Wegwielrennen ookheel af
en toe: op deMuur, de Paterberg,
Carrefour de l’Arbre of op een
bekende col als l’AlpeD’Huezwaar
ooit eens éénmiljoenmensenheb-
ben gestaan. Zonder noemenswaar-
dige problemen endaarin zijnwe
danwelweer beter danhet voetbal.”

Wielrennenvergelijkt zichzelf
graagmetvoetbal,maarde top-
20 inhet Europees voetbal had in
1996eengemiddeldeomzet van
64miljoeneuro.Nu isdatbijna
300miljoen,maal vier eneenhalf.
“In 1996 zat ik bijMapei enwij had-
denmet 8 tot 10miljoen eurohet
grootste budget van dewereld.
Vandaaghoudt ons budget hetmid-
den tussen 16 en 20miljoen, het
dubbele. Daarboven zit Sky,waar-
vanmen zegt dat er 30miljoen euro
in omgaat. Tussen Sky en onze ploeg
zittenwellicht Katusha enAstana,
die volgensmij geen echt budget
hebben.Als ze geld nodig hebben,
hoeven ze hetmaar te vragen.
“BMCennog een aantal ploegen
zitten op onze hoogte. Vervolgens
komende Fransen: ikweet dat
AG2Rhetmet 12miljoenmoet
rooien, toch al een behoorlijke som.
In die buurt of net daaronder zit dan
het Belgische Lotto. De kloofmet het
topvoetbal is niet bepaald vermin-
derd. RealMadrid zit aan 550mil-
joen. Dat hebben alle profwieler-
ploegenniet eens samen.”

DeEuropesevoetbaleconomie is
20miljardeurowaard,waarvande
helft doorhonderdploegenwordt
gegenereerd.Uwbudget is iets
meerdandehelft vandat vanAA
Gent, subtopper inde twaalfde
Europesevoetbaleconomie…
“…enwij zijn in hetwielrennen top-3
in dewereld. Naar uitstraling zijn
we top-2 enwat overwinningen
betreft zijnwenummer één.
“Uhoeftmij niet te overtuigen van
het verschil in economischewaarde
tussenwielrennen en voetbal hoor,
maarManchester City enParis St-
Germain zijnwel eigendomvan
rijkeArabieren.”

Wat is het verschil tusseneen rijke
Arabierbij PSGendie rijkeTsjech
bij uwploeg?
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“Niet veel, inderdaad. Of toch. Als die
Arabier opstapt, is erwel een andere
rijke die zijn rol overneemt. Neem
bij ons ZdenekBakalaweg, bij Saxo-
Tinkoff OlegTinkov, bij BMCAndy
Rihs, bij GarminDougEllis en bij
Orica-GreenedgeGerryRyan, enwij
zijn eenmarginale sport.
“Daarnaast sponsoren drie lote-
rijen eenploeg en zijnKatusha en
Astana eigenlijk teams van een land.
Profwielrennenheeft geen gezond
businessmodel, daar ben ik inmid-
delswel al achter.”

Hoekanhet zichzelf heruitvinden
energenshogeruitkomen?
“Ik zie niet direct hoewedit op korte
termijn kunnenoplossen. De atleten
zijn ophun top, de fietsen ook, alles
is beter dan ooit en toch iswielren-
nen soms een saaie sport.
“De parcoursen kunnenwel beter.
Zevenentwintig hellingen in Luik-
Bastenaken-Luik,moet dat echt?Als
je vroeger opLaRedoute demar-
reerde, kon je een beslissing force-
renwant erwarennog tweehellin-
gen.Wie daar nudemarreert, wordt
uitgelachendoor het pelotonwant
er komennog zevenhellingen.
“Iedereen is tegen doping,maar
hetwordtwel steeds zwaarder. En
de oudere renners hebbenhet over
hun tijdwaarin ze tweehonderd
koersen redenper jaar. Ze vergeten
erwel bij te zeggenhoe ze dat dan
deden.”

Omdedriemaandeneenanabo-
lenkuurtjemetDeca-Durabolin.
“Omdedriemaanden…?” (zucht)

UhadookkritiekopdeRondevan
Vlaanderen,waarweer extrahel-
lingenzijn aan toegevoegd.
“Ja goed,misschienheeft die par-
courswijziging ook temakenmet
wegenwerken,maar hetmoet niet
zwaarder. Dat ismijn boodschap.
Hoeveel renners starten er nunog
om tewinnen?Tien,misschien. In
hetwielrennenwint een derdeklas-
ser nooit van een eersteklasser, in
het voetbal kandatwel.”

Hoezouhetwielrennenzijn
inkomstenkunnenverhogen?
“Ticketing is een optie,maar dat zal
het verschil nietmaken. Een andere
mogelijkheid is sponsoring vande
WorldTour: grote bedrijven die daar
eenpak geld tegenaan gooien, een
beetje zoals de Champions League

in het voetbal. Dat is niet voormor-
gen. Ik zoekhetmeer in de nieuwe
media. Er kijken 3,5miljardmensen
ooitwel eens naar deTour.”

Beginalstublieft niet opnieuw
overdie tv-rechtendieuwilt van
deTour,wantdat zal hooguit een
miljoenper teamopbrengen.
“Het zal toch altijd eenmiljoen zijn.
Nu krijgenweniks. DeTourwint elk
jaar nog aanbelang endat is niet
goed. Ik zeg vlakaf: geen enkele
grote rondeheeft recht op 22 dagen
in hetmodernewielrennen.Haal
wat vandie saaie etappes af,maak
het korter en gebalder en opmaat
vande consument van vandaag.”

Dekijkcijfers dalenenuw3,5mil-
jardkijkers is eenoverschatting…
(onverstoord)“…als van die 3,5mil-
jard er zich 10miljoen een app aan-
schaffen en enkele renners volgen
waarvoor ze een euro perweek per
renner betalen, is dat een extra
inkomstenbron.
“Wehebbendat al eens uitgepro-
beerd in deAmstel GoldRace,maar
twee Franse ploegenmochtenniet
meedoen vandeTour de France.
Jammer. Later heeft deTour het zelf
uitgeprobeerd in deTour de
Picardie. Zijwillen natuurlijk niet
dat de ploegen zelf zichmet dat
soort producten bezighouden.
“Dat is nuhet drama vandewie-
lersport: er zijn veel partijen,maar
ze roeiennooit dezelfde kant op.Wij
hebbenmet elf ploegen een start-up
opgericht onder de naamVelon.
Daarmeewillenwedemarkt explo-
reren. Een aantal ploegen ziet er het
nut niet van in ofwordt bewerkt om
nietmee te doen. En ondertussen
wordt hetwielrennen voorbijgefietst.
Door andere sportennogwel.”

Heeft ual eensmetCookson
samengezeten?
“Neen. Vorig jaarwas ik bij deRonde
vanCalifornië en daar heb ik hem
gezien.Hijwas toen eenpaarmaan-
den verkozen en is zich niet eens
even komen voorstellen.
“Net voormijn vertrek schoot hij
mij aan:we should talk once. Ik
stelde hemvoor omsamen te zitten
met de geldschieters zoals Tinkov,
Bakala enRyan.Goed idee, zei hij.
En ik hebnooitmeer iets gehoord.”

MakendeOost-Europeanende
dienstuit inhetwielrennen, nu
IgorMakarovvanKatushazelfs de
EuropeanCyclingUnion in zijn
binnenzakheeft zitten?
“Weet je dat ik dieMakarov nognooit
heb gezien?Als hij voormij zou
staan, ik zouhemniet herkennen. Ik
hebwel ooit de Bugatti van zijn zoon
zien staannaast onze bus.
“Het is altijd hetzelfde: als al die
mannenmet geld die in hetwielren-
nen zitten, nu eens samen zouden
worden gebracht door deUCI om te
horenhoe zij de toekomst vandie
sport zien,maar neen. Ze vragen
ons,wemoeten daarvoor anderhalf
uur in de auto naarMontreux, krij-
gen eenpowerpoint van eenuur,
koffiepauze, nog eenuur power-
point en dan is het lunch.
“Ik heb daar geen zinmeer in. Ik
heb eenZuid-Afrikaanse advocaat
die het plezant vindt omdaar naar-
toe te gaan.”

Kaner aandezijde vanhetperso-
neel, de renners,wat veranderen?
Harderwerken,misschien?
“Bestniet.Nogmaals,wezijn tegen
doping,maarhetwordtwel steeds
zwaarder en langer.Dit jaarkon ikna
15 septemberhaast geen rennermeer
opzijnfiets krijgen, omdat zeweten
dat zebegin januari al opnieuw in
conditiemoetenzijn voorAustralië.
De rennersdienudatprogrammarij-
den, zijnnet geenmaandweg.
“Ze hebbennuook andere vrou-

wendanMerckxmet zijn ideale ren-
nersvrouwClaudineAcou.De gene-
ratieMuseeuw-Bomans-Peeterswas
de laatste die ik nog konmotiveren
om inhet voorjaar eenmaandweg te
blijven. Vandaag duren trainings-
kampen twaalf dagenmaximum. En
mijn renners zijn dannog erg vaak in
actie. Haast allemaal zitten ze tegen
dehonderd koersdagen aan, of er
zelfs over.”

Zelfs TomBoonenzit aannegentig.
(sarcastisch) “Ik hebnochtans niet
de indruk dat die veel heeft gekoerst.
Oké, ikwéétwel hoeveel hij heeft
gekoerst,maar de indrukwordt
gewekt dat hij niet veel in actiewas.”

Is hij dat velegeldnogwaard?
“Stamij toe daar naRoubaix op te
antwoorden, net zoals ik daar voor
MarkCavendish op zal antwoorden
nadeTour. Tomheeft de fysieke
capaciteiten nog omonze klassie-
kers tewinnen.Of hij het ookmen-
taal nog kan opbrengen, kan ik zo
niet inschatten.
“Ikweet ookniet of hij veelmeer
uit zijn carrière had kunnenhalen.
Een trainer hadniet veel kunnenbij-
dragen,maar eenmentale begelei-
der omhem te overtuigen omdrie
wekendoor te bijten in deTour, die
hadwel kunnenhelpen.
“Boonenwas drie jaar geleden al
een discussiepunt in onze raad van
bestuur,maar FransDeCock (ex-
eigenaar van sponsorUnilin;HVDW)
heeft hemmet hand en tand verde-
digd endaarnawonhij alleswat hij
moestwinnen.Hemnual beoorde-
len, is hetzelfde als Cavendish een
contract geven vóór deTour.Hem
verlengen,waarnahij in vijfmassa-
spurts op rij gekloptwordt door
Kittel, dát zoupas domzijn.”

Wielrennenworsteltmet zijn
salarissen.Klopthetdat jullie top-
verdiener2miljoeneurovangt?
“Ik zeg niet neen.”
Bij eenBelgischevoetbalclubmet

‘Demeeste
ploegleiders zien
het niet. Ze denken
van jaar tot jaar:

als ik maar
mijn sponsoring
rond heb, dan is
het allang goed’

‘Hoeveel renners
starten er nu nog
om te winnen?
Tien, misschien.
In het wielrennen

wint een derdeklasser
nooit van een
eersteklasser’
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eenvergelijkbaarbudget is dat
350.000euro.Hoeveel krijgt de
minstbetaalde rennerbij jullie?
“70.000. Ikweetwaar je naartoewilt.
Het probleem inhetwielrennen is
dat er tussen de topsalarissen ende
500.000niemand zit. Een paar heb-
bendandie 500.000 ende rest zit
daar onder.Hetmerendeel verdient
tussen de 100 en 200.000.
“In hetwielrennen is het prijzen-
geld ook belachelijk laag.Wij heb-
bendeTour gereden, drie etappes
gewonnen enmet de hele ploeg
samen 77.930 euro verdiend.De
eindwinnaar vande zwaarste sport-
wedstrijd terwereld krijgt 450.000
euro enbetaalt daar nog 30procent
belastingen op,waarnahet geld ook
nogwordt verdeeld.”

VolgenshetKortrijksgerecht
betalenuenuwrennersniet
genoegbelastingen.
“Ik hebniks anders, niks beter en
niks slechter gedaandan alle andere
internationale ploegen in hetwieler-
peloton.”

InBelgiëhoudtde sporter
driekwart vanzijnbruto
salariskostnettoover.Waarom
gaatudannogcreatief
boekhouden inLuxemburg?
“Ik geloof niet datwij iets illegaals
hebben gedaan,maar dat zal de
rechtszaakuitwijzen.Wij hebben al
langer een rulingmet de fiscus over
onze activiteiten.”

Ziet uheil in een salarisplafond in
hetwielrennen?
“Neen.Opdat vlak ben ik liberaal. Je

talenten komenweghalen bij onze
opleidingmet beloftes over geld en
daarwil ik niet inmee. Ikword er
nerveus van en vandaar dat ik het
nu anders aanpak. Ik ga de scou-
tingstoer op. Laat de anderenmaar
opleiden, ik zal de talentenwel uit-
kiezen.
“Wat Topsport Vlaanderen betreft,
heb ikwel al gehoord dat ze daar
renners aanraden omniet naar ons
te komen,maar naar omhet even
welke andere ploeg. VooralWalter
Planckaert heeft daar het handje
vanweg. Ik zou niet wetenwaarom.
Toch niet omdat ik hem in 1978
Kuurne-Brussel-Kuurne heb afge-
pakt? (lacht) Ik won toen omdat
drie koplopers de verkeerdeweg
hadden genomen enWalter werd
als winnaar gedeclasseerd.”

Krijgt u steunvanuwcollega-
ploegleiders in uwstrijd?
“Weinig of geen.Meestal omdat ze
het niet zien. Zedenkenvan jaar tot
jaar: als ikmaarmijn sponsoring
rondheb, dan is het allang goed.
“Ik benook eenwielrenner die is
doorgegroeid,maar ikheb een
beetje gestudeerd enheb tien jaar in
deprivé gewerkt.Demeeste van
mijn collega’s hebbengeen enkele
visie. Op tweeuitzonderingenna en
diemis ik. Zehebben zichzelfwel
buitenspel gezet,maarmetManolo
Saiz (ploegleider betrokken in de
affaire Fuentes;HVDW) en Johan
Bruyneel (affaireArmstrong;HVDW)
kon jewel eendiscussie houdenover
de toekomst vanhetwielrennen.
Jammerdat ze ernietmeer zijn.”

Waaromdoet udit nog?
“Omdat ik het graag doe, al heeft dat
vooral temakenmet de komst van
mijnheer Bakala. Die vertegen-
woordigt bijna de helft vanmijn
budget. Zonder hemhad ikmoeten
blijven aanmodderen en daar zou
ik op zijn afgeknapt.
“Heb ik nu door Bakalaweer een
grotemond? Ik hebwel een boost
gekregen,maar een grotemond
heb ik altijd al gehad. Ook zonder
Bakala zou ikmijn gedacht blijven
zeggen. Maar er zou niemand luis-
teren. Dat is het verschil.”

Naarwelke koers kijkt uuit dit
jaar?
“De tweede etappe van de Tour, die
door Zeeland gaat. Ik hoop opwind
schuin van achter. Ideaal omhet
dan inwaaiers te trekken.We
hebben dat ooit nog eens gedaan in
de Tour en datwas de enige keer dat
ik ooit vanASO felicitaties heb
gekregen.”

krijgtwat ze jewaard vinden. Betaal
je te veel aan een renner, tant pis.”

IndezelfdeTour rijdt een renner
die 5miljoeneuroverdient, en
dertig centimeter verder verdie-
nenzijn collega’s eenpaarhon-
derdkeerminder.Dat is bijnauit-
lokking: gavoordieklapper,
desnoods illegaal.
“Doel je op deAstana-dopinggeval-
len? Ikweet niet of dat de reden is.
De broers Iglinski waren al geves-
tigdewaarden, veel klappers kon-
den die nietmeermaken enwat die
drie jonge gasten uit de opleidings-
ploeg betreft, daarvan heb ik het
verhaal gehoord dat een ex-mecha-
nieker ineens ploegleider is gewor-
den en die gasten heeft gedopeerd.
“De zaakAstana is eenmoeilijke
affaire, ook voor de UCI. Er komt
een hele zak geld in het wielrennen
met dank aan de Kazakken.
Anderzijds, ik heb ook zo’n oplei-
dingsploegmet AWT-GreenWay.
Als daar een paar Tsjechen het zot
in hun kop krijgen en beginnen
pakken, ben ik ook besmet.
“Nuwe tochweer bij doping zijn
aanbeland: ik weet niet of het bij de
profs nog een item is. Aan de
onderkant, omdat profcontract te
versieren, wordenwel risico’s geno-
men.”

InBelgië verwijt ude staatsploe-
genLottoSoudal enTopsport
Vlaanderendat ze talentwegha-
lenmet staatsgeld,maardehele
goeie talentenkiezen tochvooru?
“Ik heb het vooral over de oplei-
dingsploeg van Lotto. Die zijn

E Lefevere over de
Tour: ‘Het wielrennen
wordt voorbijgefietst.
Neem nu de Tour, geen
enkele grote ronde
heeft recht op 22
dagen in het moderne
wielrennen. Haal wat
van die saaie etappes
af, maak het korter en
gebalder’.© TDW
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