
Van den Broeck herontdekt zichzelf als tijdrijder op BK
Jurgen Van den Broeck is Belgisch
kampioen tijdrijden. Een onver-
wachte maar verdiende winnaar.
De Kempenaar had 42 seconden
voorsprong op de nummer twee,
de jonge Yves Lampaert, en ruim
een minuut op de nummer drie,

uittredend kampioen Kristof
Vandewalle. Lotto-Soudal-ploeg-
leider Bart Leysen, die achter Van
den Broeck in de auto zat, vreesde
even dat hij te wild gestart was,
maar hij verzwakte niet. Ook
de concurrentie was het eens:

de sterkste won. Van den Broeck
trainde de voorbije weken dage-
lijks op het BK-parcours. Na zijn
goede tijdrit in de Giro, waar hij
zevende werd, maakte hij van
deze wedstrijd een hoofddoel.
“Het doet deugd als het dan ook

lukt”, zei de renner van Lotto-
Soudal. “Zeker na al die jaren van
kritiek en miserie.” Een revanche
noemde hij het niet, maar Van den
Broeck genoot wel van zijn triomf.
Het is pas de tweede zege in zijn
carrière. Hoe het komt dat hij dit

jaar zo goed tegen de klok rijdt?
Leysen: “Jurgen weegt dit seizoen
2 kilo zwaarder. Die extra spieren
betekenen extra kracht. In de ber-
gen is dat een nadeel, maar wat hij
op dat terrein verliest, wint hij in
de tijdrit.” 4BA6

DeMorgen.ZATERDAG 27/06/2015

p 5maart 2013 overleed kinesist, ex-prof,
tevensmijn dierbare collega enWielerbond
Vlaanderens topsportcoördinator LucWallays
in het bijzijn van zijn familie en enkele naasten.
Hij had ons voorafmeer dan één keer ophet
hart gedruktwat er allemaalmoest gebeuren
als hij er nietmeerwas. Bijvoorbeeld de
onkunde ende onwil van deVlaamse koers-
wereld te blijven bevechten, en ook zorg te dra-
gen voor Jelle, zijn neefje dat door zijn toedoen
was beginnen te koersen, en dat talent had.
En toenwilde hij nietmeer afzien.
Aan zijn sterfbed, die eerstemooie lente-

namiddag vanhet jaar, stond ookFrederik
Broché, zijn opvolger als topsportcoördinator
én als trainer van Jelle en diens kleinere broer
Jens. Broché deed demissie vannonkel Luc alle
eer aan en vorig jaar in oktober klopte Jelle
Wallays in Parijs-Tours de FransmanThomas
Voeckler in een spannende finalemet twee,met

O

Dubbelinterview. Talenten JelleWallays en Tiesj Benoot banen zichmet vallen en opstaan eenweg

De ene is de meest succesvolle Belgische renner van
het voorbije jaar en de andere is de grootste belofte. De ene
is West-Vlaming, de andere Oost-Vlaming. Jelle Wallays (26)
en Tiesj Benoot (21) delen dezelfde coach en een brandende
ambitie, maar rijden morgen tegen elkaar op het BK.
HANS VANDEWEGHE

een aanstormendpeloton opde achtergrond.
Geen vijfmaanden later klopte JelleWallays
zijnmedevluchters, onderwieMichael
Kwiatkowksi, inDwars doorVlaanderen.Geen
Belg die de afgelopenmaandenmooiere prijzen
reed dande jongen vanTopsport Vlaanderen-
Baloise.
Inmiddelswas inGent een slungelachtig

manneke aanhet uitgroeien tot een volwaardig
wielrenner. Tiesj, luidde zijn ietwat aparte
naam.Tiesj Benoot had talent, bezwoermen
ons.Hij volgde net als Jelle een atypisch traject
enwildemaarwat graag naar de topsport-
school van deWielerbond,maar zijn tests
voldedenniet. OokEnergy Lab zaghemniet
bij de beste vijftien van zijn lichting, dus bleef
hij op eigen kracht aanmodderen.
Tot hij na eenwinterse ingeving toenadering

zocht tot de leraar vande topsportschool, die
hemwas blijven volgen. Of Frederik Broché

hemniet kon trainen? En zo geschiedde. Tiesj
Benoot reednamensLotto-Soudal de voorbije
maanden geenprijzen,maar geldt nietteminna
zijn vijfde plaats in deRonde vanVlaanderen
als het grootste Belgischewielertalent in jaren.
Omhet plaatje rond temaken: ooit had

Brochénog eenderde, zeer beloftevolle leerling.
Zijn naamwas IgorDecraene enhijwerd in
2013wereldkampioen tijdrijden bij de juniores.
Vorig jaar verongelukte hij bij een dramatisch
treinongeval.

De acceptatie
Wallays: “Ik vertrouwmoeilijkmensen.Het is
te zeggen; of ik vertrouwze lange tijd niet of ik
vertrouwzemeteenhelemaal en dan vergis ik
mijmeestal.Met Fré had ik eerst niet het gevoel
dat hetmij allemaal veel bijbracht.Mijn nonkel
Lucwasmijn steun en toeverlaat geweest: hem
geloofde ik blind.Hij had vanmij eenwielren-
ner gemaakt, eerst zeer tegen de zin vanmijn
ouders,maar samenhebbenwedoorgezet. En
na zijn dood kwam iemand anders.Hij had Fré
aangewezen, dat klopt,maar hetwas toch twij-
felen. Tot Parijs-Tours (een brede glimlach ver-
schijnt) en toen twijfelde ik nietmeer:wewaren
goed bezig.”
Benoot: “Frederik is ooknog renner geweest

enmijn nonkel hield een café open in
Zwijnaarde, in kringMelac, en daarwas zijn
supporterslokaal. Nu is hetmijne daar ook.
Zo kende ik hem.Toen ik niet aanvaardwas

voor deTopsportschool is hij blijven berichtjes
sturen.Hij volgdemijn prestaties,watwilde
zeggendat ik toch zo slecht nietwas. Toen ik
het gevoel had dat ik een stapmoest zetten,
ben ik bij hemgaan aankloppen.”
Wallays: “Wij hebben eenbeetje hetzelfde

parcours afgelegd, als ik dat zo hoor. Jouw
testen toonden ooknietwat je kon. Telkens ik
testte, zat ik eenmaand in de put. Dat leek
nooit ergens op. Later ga je dat relativeren,
zoalsmijn eerste test nadat ik Parijs-Tours
bij de beloften had gewonnen. ‘Heb je al ooit
een koers uitgereden?’, vroegen ze bij Bakala.
En ik vonddie test nog redelijk ça va voormijn
doen.”
Benoot: “Diewetenschappers testen ook

maar één aspect en daar gaan ze danhelemaal
op verder,maarmentaliteit en doorzettings-
vermogen zijn niet te testen. Ik vondhet
behoorlijk frustrerend, die twee keer dat ik niet
voor volwerd aanzien als beloftevolle renner.”

‘Ik hoop op eenWorld Tour-
ploeg, maar ik ben

niet geïnteresseerd in
een contractje van één jaar’

JELLE WALLAYS
TOPSPORT VLAANDEREN:BALOISE

‘Het lastigste aankoersen?
Op je gewicht letten’

BK WIELRENNEN
20

Wallays: “Ik denk datwij elkaar voor het eerst
hebben gesproken twee jaar geleden, toenwe
beiden een kermiskoers in Berlare reden.”
Benoot: “Ikwas belofte en reedmet een

profkoersmee,mijn eerste keer. Jij werd toen
tweede, als ik het goed voorheb. Enwemoesten
allebei van Fré nogwat bijtrainenna de
wedstrijd.”
Wallays: “We zijn samennaarGent gereden

enhij is dannog een stukjemetmij door-
gereden,want ikwoon inRoeselare. Natuurlijk
heb ik hemgevolgd.Wie hij nu is? Een groot
talent als allrounder, dat dit jaar iedereenheeft
verbaasd.”
Benoot: “Mijzelf ookhoor. Jelle is danweer

deman vande lange vlucht. Enniet alleen
vlucht, hij kanhet ook afmaken, heeft hij
bewezen. InDwars doorVlaanderen dit jaar
maakte ik jacht ophemende kopgroep van vier.
Eenhalfminuutje hebbenwekunnen terug-
pakken,maar nietmeer.”
Wallays: “Dwars door Vlaanderen dit jaar

schat ik hoger in dan die Parijs-Tours. Die
kwamaanhet einde van het seizoen en het
weekend daarop zie je niemandmeer. Na
Dwars door Vlaanderen kwamen demannen
van Skymij feliciteren, kwamCancellara tij-
dens het eten opmij af en eenweek latermaak-
ten de Pro Tour-ploegen plaats als ik naar voor
wilde.”
Benoot: “Ik heb het rijdenmet de profs altijd

almakkelijker ervaren danmet de beloften. Bij
de profswordt veel harder gekoerst,maar het is

duidelijker, overzichtelijker en als het niet op
het scherp van de snee is, zullen ze zelfs de
obstakels aanduiden. In de finale valt datweg,
want dan is het ieder voor zich. Neen, ik heb
niet het gevoel gehad dat ik een hele hiërarchie
hebmoeten doorworstelen.Mijn eerste echte
profkoers reed ik als stagiair: de Ronde van
Denemarken. Als je jemaar een paar keer laat
zien, dan ben je zo aanvaard, bij de eigen ploeg
en bij de tegenstanders.”
Wallays: “Nog voor ik profwas, verkende ik

inmei 2011 al samenmet Boonen enGilbert
hetWK-parcours. Die dedenheel normaal, alsof
ik een vanhenwas. Zowel ophotel als ophet
parcours had ik nooit het idee dat ik een kleine
jongenwas opwie ze neerkeken.”
Benoot: “Ik heb inBakoe opdeEuropese

SpelenTomBoonen eenbeetje beter leren
kennen: eenhele aardige collega. Na dieRonde
vanVlaanderenwaarin ik vijfdewerd, is het ook
voormij allemaal veranderd. Renners komen
mij nu opzoeken omeenpraatje te slaan. Van
deweek inRuddervoorde kwamzelfs SvenNys
langs, stel je voor.”

De leerschool
Wallays: “Ik leer zelfs van het
kijken naarwielerwedstrijden
op de televisie. Telkens je koers
ziet of koers rijdt, leer je iets. In 2012
reed ik inDwars door Vlaanderen
ook al op kop,met Niki Terpstra. Ik
voeldemij goed, dus ik reed volmee,
wat niet nodigwas. Op de Paterberg
kwam ik 20meter tekort en uiteindelijk
bleef ik hangen op twintig seconden en
werd ingelopen. Dat heb ikmeegenomen
naar Parijs-Tours vorig jaar. Ik kendeVoeckler
wel van de tv, hoe hij intimideerde en gekke
bekken trok om te laten uitschijnen dat hij
kapot zat. Ikwist dat hij nogwat in de tank had,
dus ikwilde ook nogwat overhouden. Ik ben
ook rare gezichten beginnen te trekken van
zogezegde vermoeidheid en hij liep erin.”
Benoot: “De leerschool is hard en het leren

komt snel. Ikwas bij de beteren dit jaar inGent-
Gent, ik reed de hele Paddestraat op kop,wat
niet nodigwas. Gevolg: op deHaaghoek zat ik
iets te ver. Bij de beloften rij je dat zo dicht,
maar niet bij de profs. Datwas een foutje. Het
gaat harder, ze rijden korter op elkaar,maar ze
kunnen ook beter rijden bij de profs. In
Ruddervoordewas ik danweer opmijn hoede
met al die continentale ploegen die daar tussen
reden.”
Wallays: “Dat vallen hakt erwel aardig in. Ik

zat inDenemarken eens in hetwiel van
Cavendish bij eenmassaspurt enmijn voorwiel
werd gesandwicht tussen twee fietsen. Gevolg:
alle spaken eruit,mijnwiel dat brak en ik knal
op de grond. Dan heb ik toch een jaar nodig
gehad omweermee te doen. Dit jaar in de
World Ports Classic...”
Benoot: “...Daarwas ik bij betrokken. (toont

een serie foto’s op zijn iPhone)Kijk, Kenny
Dehaes trekt voor Kris Boeckmans en de derde
ben ik.MatthewGoss let niet op, raakt een
achterwiel en valt haast opmij,maar net niet.
Ik ben nog juist weg,maarwe hoorden het
kraken achter ons.”
Wallays: “Ik kwamals een van de eersten

in die valpartij gereden. Allee, daar gingenwe
weer.”
Benoot: “Ik heb in een kasseikoerswel

twintig keer dat ik zeg: oef datwas chance.
En ik heb dit jaar al veel geluk gehad.”
Wallays: “Maar het allerlastigste aan koers

rijden, is voormij opmijn gewicht letten.”
Benoot: “Heel juist,maar het voordeel aan

koersen iswel dat je veelmag eten en ik koers
ook omdat ik graag eet. Als je 6.000 kilocalo-
rieën verbrandt op een dag,mag je veel eten.

Hoewel, in deDauphiné is hard gereden en
omdat ik zoveel at, ben ik daar zelfs bij-
gekomen.”
Wallays: “Ik heb geprobeerdheel goed op

mijn gewicht te letten,maarmijn aard is daar
niet voor geschikt. Ik ben ooit begonnen te koer-
sen omdat ik te dik stond (toont een foto op de
iPhone van een behoorlijkmollig baasje) en elk
jaar is er een kilo afgegaan.Nu let ik nog op,
maarminder fanatiek. Ikmerk dat ikmij nu
beter voel.”
Benoot: “Jemoet een evenwicht nastreven.

Ik ben 1,90meter enweegnu 72 kilogram. Ik
heb dit jaar al 69 gewogen,maar dan zit ik op
6procent vet. Voor Luik-Bastenaken-Luik zal
daar nog iets afmoeten,maar ben je dannog
in balansmet je kracht?”

De toekomst
Wallays: “Ikwist niet dat ik zo sterkwas als ren-
ner. De eerste keer dat ik echt voelde dat ikmee-
kon,was ophet BK in 2011, toen ik derdewerd
na eenmillimeterspurtmetGianniMeersman,
na PhilippeGilbert die dat jaar buitenaardswas.
Inmiddelsweet ikwelkewedstrijden voormij
zijn: lang en lastig en ikmoet de anderen laten
afzien. Als dat lukt, ben ik aandemeet niet
kansloos in een sprint.”
Benoot: “Ik denk datwij ongeveer dezelfde

wedstrijden graag rijden.Wat het uiteindelijk
moetworden,weet ik niet. Ik hebmijzelf dit jaar
weeknaweek verbaasd. Eigenlijk begonhet al
inMallorca, toen ik achtstewerd in een lastige
rit en samen voorop reedmetVisconti en
Schleck. Daarna is het vanweek totweek beter
gegaan.
“Neen, ik hebmijn contract nogniet verlengd

bij Lotto, zoals in eenpaar kranten stond.We
spreken.Het is te zeggen,mijnmanager Paul
DeGeyter spreekt en ik hoor hetwel.”

Wallays: “Ik hoop ook op eenWorldTour-
ploeg,maar datwas vorig jaar ook al.
Eerlijk: na Parijs -Tours heeft zich geen
enkele ploeg gemeld. Nuwel,maar ik
benniet geïnteresseerd
in een con-
tractje van

een jaar.

Ik begrijp dat de ploegenweinig zekerheid heb-
ben over hoe deWorldTour er zal uitzien,maar
als ik in dat ene jaar contractmijn beenbreek, is
hetwel afgelopen. Ik had ook eenmanager, een
jonge gast,maar die heeftmij van deweek aan-
geraden omeen anderemanager te zoeken
want hij slaagt er niet in door te dringen in dat
wereldje.Wel eerlijk vanhem, vond ik.”
Benoot: “Datmoet je doen,maarwacht

misschien tochmaarmet onderhandelen tot
na zondag. Wieweet?”

‘Die wetenschappers testen
maar één aspect, waardoor ik
niet als vol werd aanzien. Wel,
mentaliteit is niet te testen’

TIESJ BENOOT
LOTTO⇧SOUDAL

Van Avermaet: ‘Ik zoumooie kampioen zijn’
Greg Van Avermaet is
bezig aan het beste
seizoen in zijn carrière,
maar de bekroning ont-
breekt nog. “Zo’n drie-
kleur spreekt me aan. Ik
reed er al een jaar mee

rond bij de beloften.”
De collega’s gunnen
hem alvast de titel. “Ze
schatten mijn prestaties
wel naar waarde”, zegt
hij verlegen. “En ik ben
geen zot die iedereen

in de kant kwakt. Ik denk
dat ik een mooie kam-
pioen zou zijn.” Morgen
de sprint afwachten, is
geen optie. “Boonen
en Boeckmans moet ik
kwijtspelen.” /JDK2

Met driekleur naar de Tour?
Moe, boos, gefrustreerd.
Dat was Sep Vanmarcke na
zijn bleke lente. Eén maand
later is de kritiek verteerd.
“Tervuren schotelt een
klimmetje voor met een
piek tot 20 procent. Mooi,

dat kan op het einde door-
wegen.” In tricolore naar
de Tour, het zou wel wat
hebben. “De passage door
België, de kasseienrit,
kansen genoeg omme
in de kijker te rijden.” /JDK2

Stuyven geveld
Jasper Stuyven zal niet deel-
nemen aan het BK. Hij heeft een
longvliesinfectie en werd om die
reden ook niet weerhouden voor
de selectie van Trek voor de Tour.
“Bloedanalyse heeft uitgewezen
dat er iets serieus mis is.” /MG2
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JelleWallays
A Personalia
Geboren op 11 mei 1989
in Roeselare
Lengte: 1,84 meter
Gewicht: 77 kilogram

A Profteams
2011-2015: Topsport
Vlaanderen

A Beste resultaten
2010
1ste Parijs-Tours (beloften)

2011
3de BK Hooglede-Gits

2013
1ste rit 1 World Ports Classic

2014
1ste Omloop van het
Houtland-Lichtervelde
1ste Parijs-Tours

2015
1ste Dwars door Vlaanderen

4de Ronde van
Luxemburg

Tiesj Benoot
A Personalia
Geboren op 11 maart 1994
in Gent
Lengte: 1,90 meter
Gewicht: 72 kilogram

A Profteams
2015: Lotto-Soudal

A Beste resultaten
2013
8ste Luik-Bastenaken-Luik
(beloften)

2014
3de Ronde van Vlaanderen
(beloften)
3de Ronde van de Isard
4de WK U23
5de Luik-Bastenaken-Luik
(beloften)

2015
2de Ronde van België
3de Handzame Classic
4de Le Samyn
4de rit 1 Crit. du Dauphiné
5de Ronde van Vlaanderen
6de Dwars door Vlaanderen

AOp het BK
in Tervuren

behoren Jelle
Wallays (l.) en
Tiesj Benoot

tot de outsiders.
© ERIC DE MILDT

A Jelle Wallays
(l.) won dit jaar
Dwars door
Vlaanderen,
Tiesj Benoot liet
zich opmerken
in de Ronde
van Vlaanderen.
© PN/TDW
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naar de Belgischewielertop


