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et Belgische nieuws vande dag,
gisteren dan toch,was het stoppen
vanGert Steegmans. 34 jaar, dus
min ofmeer in de late fleur van zijn
koersleven, houdt dezemini-
Boonenhet voor bekeken. Kanhet
Belgischer?Gert Steegmansheeft
hetmanagement vanTrek Factory
Racing gevraagd omvan zijn con-
tractuele verplichtingen teworden
ontheven. Inmen-
sentaal: ikmoet niet
meer koersen voor

jullie en julliemoetenmij niet
meer betalen en ik beloof dat ik
stopmet koersen.
Steegmansheeft dit jaar

pech gehad. Vallen inGent-
Wevelgem, vallen in de
DriedaagseDePanne en vallen
in Parijs-Roubaix. Allemaal
zonder veel erg,want hooguit
eenweekje zonder de fiets,maar
toch genoeg omdeze hele aar-
dige jongen te doenbesluiten:
ik zet er hic et nunc eenpunt
achter.
Kijk, niemand valt voor zijn

plezier en vallen hoort niet bij
wielrennen,maar als je profes-
sioneelmet eenfiets rijdt, zul je
weleens vallen. En zal je ook
eens geblesseerd geraken,
vooral als je jaren aan een stuk
je lichamelijk huiswerk niet hebt
gemaakt en je basis gaan-
deweghebt
verwaarloosd,
zoals van
Steegmans
wel eens
wordt
beweerd.

Dat hij het seizoenwaarin hij er de brui aan gaf,
moest startenmet een gebroken teen endat uit-
gerekenddeze bagatel hemdebenen afsneed,
dat zijnweniet gewend vande bonken vanwiel-
renners.
In de ploeg bij Gert Steegmans rijdt een exact

even oude renner die luistert naar de naam
FabianCancellara.Haddenwe vanhemhet
bericht gekregendat hij na twee opeenvolgende
breuken in de ruggenwervels ennogwat eerdere

schouder- en andere breuken
het voor bekekenhad gehouden,
dat haddenwenog begrepen,
maar Steegmans?
Gert Steegmanswas een

groot talent,maar heeft het
nooitwaargemaakt. Hijwas in
de jeugdreeksen de evenknie van
TomBoonen,maar die heeft het
geluk gehaddat hij net dat ietsje
meer grinta heeftmeegekregen
endat hij soms ookde juiste
manopde juiste plaatswas. Ook
dat is geluk,maar dat is vooral
geluk dat je afdwingt.
“De sportheeftmij veel gege-

ven”, zegt Steegmans, “en ik
beschouwmijzelf als eengeluk-
kigmandat ik al die levenserva-
ringhebkunnenopdoen. Ikheb
veel plezier gehadonderwegen
heel veel leukemensenontmoet.”
Dat zal allemaalwel,maar
Steegmansbewijst daar alleen
meedathij het prototype is van
deVlaamsewielrenner.
Grootworden in koersen
rondde kerktoren endenken
dat je hetmannetje bent.
Moeilijk omdat niet te
geloven als iedereen
rond jou dat roept en je
al op jonge leeftijd een
mooi contractmag
tekenen in een
Belgische ploeg:
eerst bij de
Nationale Loterij-
ploegen en vervol-
gens onder dak bij
Patrick Lefevere,
waarnahij even-
tjes vanhet buiten-
land ging proeven
(Katjoesja en
RadioShack),weer
werd binnengehaald
door Lefevere en dan
nog eens naarTrek

FactoryRacing
ging.
Steegmans

stopt enmoet
– als hij een

beetje slim is
geweest enmet zijn slimheid
lijktweinigmis – niet te hard
meerwerken endat is vreemd
voor iemanddie ooit tweeTour-
rittenwon en eens derdewerd in
Parijs-Tours. En oh ja, ookNokere-
Koerse in 2011, zijn laatste overwin-
ning.
Gert Steegmans – endat is niet
zijn schuld – is alswielrenner ver-
keerd opgevoed.Washij een
Australiër of Engelsman geweest,
ze haddenhemop jonge leeftijd
naar het baanwielrennen
gestuurd omzijn grotemotor te
ontwikkelen. Rond Steegmans,
Boonen,Gilbert – een vierde, vijfde
en zesde hardrijder hadden ze ook
wel gevonden – zou een achtervol-
gingsploeg zijn gebouwdwaarmee
dit land voor olympisch goudhad
kunnen gaan. In dat geval had
Steegmans in een gecontroleerde omge-
ving geleerdwat trainen en leven voor de
topsport is. Hij hadniet de dikke pré gehad
die hij nu op jonge leeftijd kreeg,maar hij
had later zijn schade kunnen
inhalen.
Steegmans is de vleesgeworden beperking

van het Vlaamsewielrennen,met zijn talenten
die veel te vroeg als talent worden gebrand-
merkt, niet worden ontwikkeld overeenkomstig
hun capaciteiten, veel te lang teren op resulta-
ten behaald in het verleden en vervolgens te
vroegworden afgeschreven, als ze er zelf niet
de stekker uittrekken.
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Een kruistocht over vier
loodzware Pyreneeën-cols,
met een verzengende hitte
en een onweer als bond-
genoten:meer had Sep
Vanmarcke (26) niet nodig
om zichzelf weer van de
grond te schrapen. ‘Lang
geleden dat ikme nog zo
heb geamuseerd.’

U weet inmiddels wel hoe het
Sep Vanmarcke is vergaan.
Goeduit de startblokken inhet
voorjaar, maar op de belang-

de Beille finaal door de
mand zakte en binnenliep als
dertigste. “Ik heb me enorm
geamuseerd. En dat was heel
lang geleden”, straalde Van-
marcke tussen de bliksem-
flitsen.
“Eenmooiedag”, benoemde

hij zijn offensief over 160 kilo-
meter. Aanvankelijk met 22,
later samen met wereldkam-
pioenMichalKwiatkowskiover
de Port de Lers. Tot hij op
PlateaudeBeilledePoolmoest
laten gaan. “Heel even
droomde ik om nog top tien te
rijden”, lachte hij. “Maar die
slotklim was zo moordend, zo
steil. De laatste 10 kilometer
wareneencalvarie. Ikfietste
met een dubbel gevoel.
Stikkapot, blij dat ik zo
meteen een einde zou
zien komen aan die
lijdensweg.Energens
toch genietend na
al die frustratie
van de voorbije
week. ✓JDK�

rijke klassieke momenten
slechts een schimvan zichzelf.
De kasseienetappe in de Tour
dan maar. Zeven stroken voor
de definitieve relance en een
vleugje eeuwige roem.Helaas.
Twee lekkebanden inhet zicht
van de streep beslisten er
andersover.Vanmarckewasde
ontreddering nabij.
Na wat peptalk van zijn

ploeg Lotto NL-Jumbo begon
Vanmarcke aan zijn weder-
opstanding. Kon hem het wat
schelen dat hij op Plateau

eenonvervalsteritkapereneennogbeterenudat
zijn enige streven is.
HetkransjekanshebbersopdeTourdeFrance

– voor de start van de ronde althans, een kleine
twee weken geleden – kwam op ruime achter-
stand binnen. Van zijn manschappen wist de
koning van de savanne zich tot op het laatst ver-
gezeld van Geraint Thomas en Richie Porte. Zij
bleken goud waard. In veelzijdigheid steekt
Thomas de kopman zo langzamerhand naar de
kroon. Zijn vijfde plaats in het klassement houdt
volgens Froome dan ook een belofte voor de
toekomst in.
Het onderlinge verschil is te groot om het

koningsdrama te verwachten dat zich drie jaar
geleden afspeelde. In de Tour van 2012 was

Froome al zo goed dat hij kopman Bradley
Wiggins, Tour-winnaar ook, naar de kroon stak.
Meteenvoorsprongvanbijnadrieminutenop

zijn directe belager gaat Froome opweg naar de
Alpen,het laatsteslagveld.Wijselijkhoudthijhet
voordebuitenwachtnogevenspannend.Devoor-
laatste etappemet finish opAlpe d’Huez zal vol-
gens hempas beslissend zijn.
NairoQuintana, lange tijddemeest gevreesde

tegenstander, boezemt hem niet zoveel angst
meer in. “Zijn demarrages blijken niet echt het
verschil temaken.”
Vanafnukijkt hijmet argusogennaarAlberto

Contador. “Je ziet aanAlbertodat hij deGironog
in zijn benen heeft. Maar als iemand straks een
serieus gat kan slaan, is hij het.” ✓VK�
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G Sep
Vanmarcke
reed lange tijd
in de aanval,
samen met
de wereld-
kampioen.
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