
Wout Van Aert (20)
Het goudhaantje van Vastgoedservice-Golden
Palace is er klaar voor. “De voorbijewekenwaren
de resultaten heel goed. Ikmoet dewedstrijd niet
andersaanpakkendan ik indevorigecrossenheb
gedaan.”
WoensdagishijmetRobPeetersenNielsAlbert

gaantraineninhetbos inLangdorp. “Datwasple-
zant.Hetwas al evengeledendat iknog eenechte
crosstraining had gedaan. De voorbije dagen lag
de nadruk op rusten, al heb ik wel nog twee trai-
ningen achter de brommer gedaan.” De dag voor
het kampioenschap dient om de benen nog een
keer onder spanning te zetten. “En danmag het
beginnen”, zegt Van Aert. “Veel tactiek komt er
straksniet bij kijken, hetwordthardduwen.”
Hetparcoursheeftdetwintigjarigecrosserniet

verkend. “Ikhebvroegeral inErpe-Meregereden,
dus ikkenhetdaar.NielsAlbert is donderdagnog
een keer gaan kijken. Hij heeft een videofilmpje
gemaakt en commentaar ingesproken, dat ik op
vrijdaghebbestudeerd”, verteltVanAert. “Ikkrijg
eenomloopdiemegoed ligt.”
VanAertmeentdathetparcourszozwaarisdat

alleendebestezalwinnen.“Ikzegnietdat ikdatzal
zijn,maarhetwordt een eerlijke strijd.

Alsikverlies,zal ikopmijn
waarde geklopt zijn.
Zenuwachtig ben
iknogniet.”

Kevin Pauwels (30)
DestilleKempenaargaatop jachtnaarzijn eerste
tricolore. “Ik hoop dat Van Aert geen goede dag
heeft”, steektPauwelsvanwal. “Veel zal afhangen
van mijn start, die was de voorbije crossen niet
goed.Hetwordtbelangrijkdat iklangkanvolgen.”
DatWoutVanAertdefavorietenrol torst,kanin

hetvoordeelspelenvanPauwels. “Iedereenzalnaar
Woutkijken.Of ikzelf initiatiefneem,hangtafvan
devormvandedag.Hopelijkhebikweerzo’ngoede
dagalsinHasseltofDiegem.”Delangeloopstroken
ronddeSteenberg inErpe-Mere zijnniethet favo-
rieteonderdeelvanPauwels.“Bergopishetmeestal
lopen.Vroegerredenwederondeindeandererich-
ting (tijdens de Septembercross, BA) en dat vond ik
mooier. Dan kon je meer op de fiets klimmen en
dedenwedenatteweidebergaf”, stelt hij.
“Waarmee ik zondagavond tevreden ben? Het

wordtmoeilijk om tewinnen in Erpe-Mere, door
de vele loopstroken”, vreest de kopman van
Sunweb-Napoleon Games. “Op een drogere
omloop had ik meer kans gehad. Tegen een Van
Aertmetdevormvandevoorbijewekenwordthet
moeilijk.”Enalswinnenniet lukt,rijdthijvoorhet
podium. “Aanheteindevandeeindejaarsperiode
was ik vermoeid, maar na een rustige week zou

ikweerfrismoetenzijn.
Mijn training ver-
liepenalvastnor-
maal.”
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oor u verder leest, eerst even dit:
aan de atletische prestatie van de
heren (en dames) veldrijdersmag
niet worden getwijfeld. Een uur
lang aan 90 procent van demaxi-
malehartslag rijden, is behoorlijk
zwaar.Het iswellichtookbehoor-

lijk gevaarlijk – daarover verder meer –
maarniet alleswat zwaarengevaarlijk is,
mag jeook sportnoemen.
Ten tweede kijkt Vlaanderenmassaal

naar veldrijden. Het format is subliem: in
anderhalf uur – inclusief voor- en nabe-
schouwingen – ben je klaar. Maar kijkcij-
ferszijngeenargument.Erbestaatprach-
tige topsport waar veel naar wordt
gekeken,erbestaatookprachtigetopsport
waargeenhondnaarkijkt.
Vervolgens zijn er alleen maar argu-

mentenomveldrijden vooral niet als top-
sport te zien.Deoorzaakvandepopulari-
teitvanveldrijdeniseenklavertjevanvier.
Precies twintig jaar geleden geraakte de
VRT, toennogBRTN, het voetbalcontract
kwijt. Het smeet zich daarop in het wiel-
rennen en volstaan drie mannen die in
fluopamperssamennaareenwitte streep
rijdenomeen tv-ploeg te sturen.
Voordewintersezondagenwasveldrij-

deneenmooieaanvulling.Zoalssteedsmet
sportop televisiewasde insteekniet jour-

nalistiek, maar com-
mercieel:wijhebbende
rechtenopdezeofgene
sport,duswijpromoten
dezeofgenesport.Toen
ook een organisatiebu-
reau als Golazo brood
zag in de cross en voor
hun B-wedstrijden en
afgeleideproducteneen
deal sloot met de VRT,
was het hek van de
dam.
Tweede oorzaak: op

het juistemoment ont-
stonden mooie duels.
EerstMarioDeClercqtegenSvenNys, later
BartWellenstegenSvenNys,danSvenNys
tegenNielsAlbertentussendoorkwamaf
en toe een stoorzender als Erwin
Verveckenvoor eenverrassing zorgen.
Derde reden: de wielerbonden van de

provinciestotdenationalebondinBrussel
wetendatveldrijdenkannibaliseertophet
echte wielrennen – op deweg, op dewie-
lerbaanenopeenmountainbike–maarze
verdieneneenaardigestuiveraandeorga-
nisatievergunningen.Tenslotte:wijzijner
vreselijkgoedinwantwewinnenalles.Het
WK zandbakrijden in 2012 in Koksijde,
waarzevenBelgendeeerstezevenplaatsen

bezetten, was een abso-
luutdieptepunt.
Soms kwamen bui-

tenlandse stoorzenders
onze dominantie ridicu-
liseren: Lars Boom en
Zdenek Stybar bijvoor-
beeld.Zijzagenalsnelde
beperking van het veld-
rijden en maakten met
hun superieure motor
graag een doorstart in
het echtewielrennen op
de weg. Stybar, die het
dubbelehadkunnenver-
dieneninhetveld,kwam

nogéénkeer terugenwerdwereldkampi-
oenveldrijden.
Definaliteitvanwielrennenkanonmo-

gelijkeenparochianenkoersvoormodder-
fietsers zijn, die altijd door dezelfde paro-
chie wordt gewonnen. Een land dat dit al
te ernstig neemt, heeft geen topsportcul-
tuur.Diehebbenwijookniet,wantwijzijn
kampioeneninhetwinnenvansportenof
disciplines die andere landenniet zo seri-
eusnemen.
Het is ook niet te begrijpen waarom

TopsportVlaanderendezecompleetzelf-
bedruipendeeconomischebubbelspon-
sort.Omdetoppers15.000europercross

te latenverdienenbovenophunhalfmil-
joen vast salaris? De economie van het
veldrijden is een schoolvoorbeeld van
economische rente of surpluswinst.Dat
is een winst of een vergoeding die veel
hoger is dan nodig om een product te
produceren. In mensentaal: met een
minimale inspanningword jeveel terijk.
Met de helft of een kwart zou je precies
hetzelfdeproductkrijgen.Datgeldtvoor
demeeste topsport,maarhet veldrijden
staat helemaal bovenaan.
Als laatste nog dit: het parcours in

Erpe-Mere wordt omschreven gaande
van‘drassig’ tot ‘eenzwembad’.Daarkun-
nenvolwassencrosserswel tegen. Ikheb
meer te doen met die nieuwelingen die
zaterdagmiddagaandeslagmoeten.Van
jonge mensen, kinderen nog, is bekend
dat het formidabele uithoudingsatleten
zijn. Het is ook bekend dat het hart best
niet te zwaarwordt belast of tochniet te
lang. Ik heb ooit aspirantjes tijdens een
kampioenschapscross ronde na ronde
met een hoofd als een pompoen op hun
fietsje uit een maïsveld zien zwijmelen
en ik hoopte vurig dat er geen enkel
hoofdje ontplofte, want dan had ik het
kunnen gaan uitleggen. Een hart in de
groei een halfuur langmaximaal belas-
ten, kannooit gezond zijn.
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De jonge, de stille of de oude?
Drie kanshebbers voor het BK veldrijden leggen hun kaarten op tafel

BK veldrijden
Erpe-Mere

E Programma

Vandaag: nieuwelingen
eerstejaars (12u); nieuwelin-
gen tweedejaars (13u30);
junioren (15u)

Morgen: beloften (11u);
vrouwen elite en meisjes
(13u30); elite (15u)

E Live op tv en radio

Tv: vanaf 13u30 in Sporza
zondag op Eén.
Commentaar: Michel Wuyts
en Paul Herygers. Voor-
en nabeschouwing: Karl
Vannieuwkerke

Radio: vanaf 15u in
Sporza op Radio 1.
Commentaar:
Christophe
Vandegoor.
Interviews:
Carl Berteele

BK VELDRIJDEN

Sven Nys (38)
OudekrijgerSvenNyskanzijntiendenationaletitel
bemachtigen.Alblijfthetgissennaarzijnvorm. Een
wedstrijdplanheefthijniet.“Inditsoortmodderpoel
iseenvoorafuitgekiendstrijdplanquasionmogelijk.
In het wiel kruipen heeft geen zin. De gaten door
eenploegmaatlatendichtfietsenookniet.Hetwordt
kruipen,stapvoets,opeigenkracht”,voorspeltNys.
“PasalsVanAertnietzijnvertrouwdeniveauhaalt

óf als er plots iemandopstaat, krijgenweeen span-
nend duel”, zegt Nys. “En kan de nervositeit hem
parten gaan spelen. Mechanische pech hoeft niet
noodzakelijk eenhinderpaal te zijn.Als je topbent,
kun jeopdit parcoursnogwel iets rechttrekken.”
De omloop oogt loodzwaar. “Sinds ik prof ben,

heb ik nog maar twee vergelijkbare BK’s meege-
maakt: Gent in 2000 en Zogge in 2007. Het wordt
trekkenen sleurenominbeweging teblijven.Hier
heb ik jaren om geroepen”, lacht Nys. “Maar nu
komthetniet ophet idealemoment voormij.”
In normale omstandigheden is de veelvoudige

Belgischekampioenenkelmet goud tevredenzijn.
Nuvolstaatdevaststellingdathijweerkanstrijden
voorhetpodium.“Datzoueennieuwestapvooruit
zijn. Baal en Loenhout waren ook echte modder-
crossen en daar zat ik niet ver uit de buurt van

Pauwels en Meeusen, zondag de
tweeanderegrotepodiumfavo-
rieten. Aan die prestaties
trek ikmeop.” 3BA5
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