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Microcefalen

ens in de zoveel tijd is er een slimmerik die denkt
dat hij hetwarmwater heeft uitgevonden, terwijl
hij in feite hetwiel voor een tweede, derde of vierde
keer uitvindt. Somsheeft hij ook veel geld, ennahet
licht te hebben gezien komthijmet eenplan omhet
armlastige enondergewaardeerdewielrennenop
te stuwen.Dezeweekwashet de beurt aanOleg

Tinkov, de flamboyantemultimiljonair en eigenaar van
Tinkoff-Saxo, omeen revolutionair plan te ontvouwen.
Vreemddat daarbij steedswordt vertrokken vande ver-

keerde premissen.
Ten eerste iswielrennenniet ondergewaardeerd,maar

misschien zelfs overgewaardeerd.Het grote probleemvan
dewieleraficionado’s is juist dat ze de preciezewaarde van
hunproduct altijdweer overschatten. Iedereen ziet hoe-
veel volk er in ditweekendVlaanderennaar de koers
komt kijken,merkt vervolgens ookdat er eenmiljoenof
meerEngelsenwat grasgroeneheuvels beklimmenvoor
eendertig secondendurendepassage vanhet Tour-
peloton en ziet ook veel volk staanbij de aankomst vande
Tour deFrance, vooral danopdie enemythische berg die
vande zomer ookweerwordt beklommen.Daaruitwordt
dan geconcludeerd dat het productwielrennen een gigan-
tischemarkt laat verloren gaan.
Dat zouweleens kunnen tegenvallen.De kijkcijfers – de

enigemaatstaf omeen sportproduct tewaarderen – lopen
inheel Europa terug en zijn behalve inBelgiëmarginaal
te noemen. BuitenEuropa zijn ze nogminder danmargi-
naal.Wielrennen is enblijft eenWest-Europees feno-
meen, enkele lokale oprispingen in anderewerelddelen
niet te na gesproken.
Ten tweede is dit busi-

nessmodel vanwielren-
nenonhoudbaar.Meer
dandehelft vandeploe-
gen levenbovende stand
door overheidssteunof
mecenaat. Ticketing is
onbestaande, tv-rechten
evenzeer. Sponsoring is
de enige inkomstenbron,
maar vande grote bedrij-
vendie in voetbal (EK,
WK) enmultisport
(Olympische Spelen)
investeren, is geen enkele
actief inwielrennen.
Kunnenwe ticketing

oplossen? Ja, door geslo-
ten circuits. Luik-
Bastenaken-Luik dat ver-
geet te finishenophet
F1-circuit van Spa is pure
kapitaalvernietiging.
Traditie? Excusez lemot,
maar fuck de traditie. Zal er veel volk komen?Misschien,
misschien ookniet. Zal het 50 euromogen kosten?Neen.
Tien euro gemiddeld zal al ruimbemeten zijn.Het koers-
volk is gratis gewend.
Kunnenwede kwestie vande tv-rechten oplossen?Als

weop vaste circuits rijdenwel. Dankunnenwede capta-
tiekostendrukken,maar zoals hetwielrennennuwordt
georganiseerd, is het onbetaalbaar aande kostenzijde en
zonder grotemultinationals als sponsormoetenmece-
nassen tussenkomenomde renners eendegelijk salaris
te bezorgen.
En al die problemen, daar hadTinkovnu eens een

oplossing voor.Middels eenbericht opFacebook zette hij
zijn theorie uiteen enhaaldehij uit naar het anachronis-
tischwielrennendat in de 20ste eeuwwasblijven steken.
De ‘anachronisten’ haddenook eennaam: zeheetten Saiz,
Bryneel (sic) enRiis.Het is tijd dat dieweg zijn,want ze
zijn oldskool, steldeTinkov.
Tenderde is dit planniet revolutionair. Acht jaar gele-

denwas ik zijdelings betrokkenbij de plannen van
WouterVandenhaute om investeerder CVC, bekend van
deF1, in hetwielrennen te brengen.AlleswatTinkovnu
aanhaalt, hadVandenhaute (met Bryneel in steun) ook al
uitgevlooid.Minder zware enminderwedstrijden tout
court,meer steden-wedstrijden, kortere ritten-wedstrij-
den,minder vastpinnenop traditie,meer spreiding ende
beste renners die vaker, zo niet altijd tegen elkaar zouden
rijden.
Het planVandenhaute in zijn eerste vormmet inves-

teerder CVC liep spaak opde onwil vandeUCI omzich
daar ten volle achter te scharen,maar vooral opde onwil
vanTour-eigenaarASOomzich in te schrijven inhet
nieuwewielrennen.NadatVandenhaute zijn plannenhad
ontvouwd inParijs, kochten ze daar als eenbende gekken
alle grote en kleinewedstrijdenop.
Wielrennenkanniet hervormen, zolangASOzijn

inkomstenniet herverdeelt, tweette JohanBruyneel van
deweek. Correcte analyse. Eénprivé-organisator gijzelt
eenhele sport endebetreffende sportbond zit erbij en
kijkt ernaar, bang omdat laatste beetjemacht te verliezen.
Wielrennen is een sport vanmicrocefalen, zei ooit een
mandie al dertig jaar inhetwielrennen zit. Dat klopt:
wielrennen is een sport vanweinig hersenen en veel
ruzie.
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Wielrennen kan
niet hervormen
zolang Tour-

organisator ASO
zijn inkomsten
niet herverdeelt.
De wielerbond
zit erbij en kijkt
ernaar. Het blijft
een sport van

weinig hersenen
en veel ruzie
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Vanmarcke
op parcours-
verkenning.
‘Doseer
je krachten’,
adviseert de
Nederlandse
journalist
Jungmann.
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de toekomstvandeploegopnieuwophet spel zette.
Tochbleefu, omnu–metbeperkteremogelijkheden
–debelangenvandeNederlandseLotto tedienen.
De trouwwordtdezerdagen,uwdagennota

bene,beloond.Ganshet raderwerkstaat totuw
dienst.Nieuwefietsvandesponsorgekregen, speci-
aalontwikkeldvoordekasseiklassiekers.
Ploeggenotenop tijd invormomutotdienst te zijn.
Datbleekzondagwel inGent-Wevelgem.
Des teonbegrijpelijkerwashetdatu inGent-

Wevelgemtelkensvooraanreed, terwijl daarachter
degelehelmpjeszichtbaarwarenvanTankinkenco.
UwtrainerLucWante steekt zijnverbazingdaarover
nietonder stoelenofbanken. Inzijnwoorden:
waaromhebbendie jongenszohardgetraindals je
ze tochniet gebruikt?EengroterekansomGent-
Wevelgemtewinnen, zal ervermoedelijknietmeer
komen.Maaruhadzichzelf al opgebrand toende
oudevosPaolinimetdeeergingstrijken.
Wantekentuenuwmogelijkhedenbeterdanwie

ook.Uwvaderheefthemin2007persoonlijkbena-
derdals trainerenraadsman.Dat ishij aldie jaren
gebleven.Een jovialemanenniet eentjedievanzijn
hart eenmoordkuilmaakt.Hijnoemtueen typische
Vlaming: stil enbeleefd.Wilniemand tot last zijn.

Dat zijn schitterendeeigenschappen,maarniet als je
eenpelotondebaaswenst teblijven.
Totnu toehadueenvrije rol indeploegmetLars

Boomals internerivaalomhetkopmanschap.Met
zijnvertrekkomthet eropaanuzelf te verheffen.U
moet ietsmeereen rotzakskeworden, zegtWante.
Een groter probleem is uw instinct. Zodra de

koers openbreekt, komt u in een trance en lijkt u
alle raadgevingen te vergeten. Anderhalveweek
geleden ging u in deE3Harelbeke voluit in de aan-
val op de Paterberg. U slipteweg,moest uwvoet
aande grond zetten om inbalans te blijven. Daarbij
ging het plaatje onder uw rechterschoen kapot,
zodat u op anderhalve kracht verdermoest. Daar-

doorwas uwasmachteloos toen even verderop, op
deOudeKwaremont, dewedstrijdwerd beslist.
Woensdagzeiu inzaalMagnoliadathetbrute

pechwasgeweest.VolgensWantewashetmeerdan
dat.Deploegleidinghaduitdrukkelijkgewaar-
schuwddathetgootjeopdePaterbergnat enonbe-
rijdbaarwas.Deopdracht luiddedaarom:eerste
metersopdekasseien,pasdaarnadegoot in.
Kennelijkkreeguwdruistigekarakter tochweerde
overhandbijhetopdraaienvandePaterberg.
Laatdat een leszijnvoormorgen indeRondevan

Vlaanderen. Steldathetmetde favorietenkopover
kopnaardefinishgaat inOudenaarde,doedaneens
rustigaan.Eeneindstreep isgeduldig, diekanbest
eenminuutjewachten.Onderdrukde instincten, sla
eenbeurtover, laatdeanderenhetvuilewerk
opknappen.Gaeens linkeballen.
Veel succesenvergeetuniet tebleitenbijwinst?

EdwigVanHooydonckheeft er in 1989eeuwige
roemmeevergaard.
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* Linkeballen: als renner optimaal profiteren
van de inspanningen van anderen

‘Zodra de koers openbreekt,
komt u in een trance en lijkt u
alle raadgevingen te vergeten.
Uw druistige karakter krijgt

vaak de overhand’

voor de Ronde van Vlaanderen


