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Eigenlijk ben ik daar niemand verantwoording
voor verschuldigd. En ja, tuurlijk doe ik het ook
voor de eer enhet prestige, voor de triomfen en
de knappe prestaties.Mijn doelen blijven over-
eind,maar de liefde voor de stiel primeert.”

Jezoumakkelijk kunnenzeggen: ‘Foert,
ikheballesbereiktwat ikkonbereikenals
profwielrenner, nuga ik iets andersdoen.’
Boonen: “Dat is waar.Maar de goesting en
ambitie voormíjn koersen blijven intact. Ik
heb dit jaar ook alles gemist (Boonen liep bij
een val in Parijs-Nice een schouder- en elleboog-
blessure op, JDK), terwijl ik echt goedwas. Dan
steekt dat dubbel zo hard. Zo snel gooi ik de
handdoek niet. Ik doe er nogminstens een jaar
bij.”
Gilbert: “Het is ook gewoonplezant, zo snel

rijdenmet de fiets. Dat gevoel in koers is speci-
aal en kun je nooit simuleren op training of
tijdens een gezapig fietstochtjemet het gezin.”
Boonen: “Iedereenheeft het constant over

stoppen, behalve ikzelf. ‘Allee, het is bijna voor-
bij, en danbegint het echte leven.’ Verleidelijk
hoor, als je 35wordt en al twaalf jaar lang dag
in, dag uit hetzelfde doet. Dandenk je daar echt
wel over na. Alleen: zemoeten dat niet inmijne
kopplannen.Dat zal ik zelfwel doen.
“Drie essentiële vragen, stel ikmezelf: Koers

ik nog graag? Ja. Kan ik het allemaal nog
opbrengen? Ja. Verdien ik er nogmijn boter-
hammee? Ja. Danmoet je doorgaan, hé.
Stoppen is iets definitiefs, er is geenweg terug.”

Jullie zijngeborenwinnaars.Waarhalen
jullie noghetplezier vandaan?
Boonen: “Ik heb dit jaar drie koersen gewonnen;
véélminder dan inmijn topjaren,maar ik heb
wel drie keer intens genoten. En als ik zoals in
de EnecoTour nog eens voluit kan spurten,
merk ik dat er nogwelwat op zit.Met de komst
vanMarkCavendish voelde ikmebinnende
ploeg een beetje aan de kant geschoven als
sprinter. Een echte trein kreeg ik nietmeer.
Misschien ook eenbeetje omdat ik dat zelf
wilde, geef ik toe. Omdat het stilletjesaanmin-
derwerd.Maar áls het dan goed gaat, heb ik
spijt dat ik destijds nietwat
harder op tafel heb geklopt.”
Gilbert: “Opdenduur verlies je die vaardig-

heid en ebt het vertrouwenweg.”
Boonen: “Ja,maar je komt ook zeer snel

opnieuw in de flow.De laatstewekenwaren
mijn sprints echtweer opniveau.”

Ook jijwintontzettendgraag, Philippe.
Frustrerenddathetnietmakkelijker lukt?
Gilbert: “Tuurlijk.Maar bij BMC is hetwat dat
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‘Greg Van Avermaet is mijn favoriet. Meer dan
ikzelf of Kristo⇢. De opeenvolging van die drie
hellinkjes op korte afstand: dat is zijn terrein’

; De Duitse topper
John Degenkolb
ziet het WK-gevaar
uit Belgische hoek
vooral komen
van de sterke Greg
Van Avermaet.
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Belgian Cycling Team
kprobeer alle sportfilmsminimaal één keer
te bekijken, ook over sporten ofmilieuswaar ik
niksmeeheb. Prime toonde vandeweekWhen
theGameStands Tall vanThomasCarter, een film
overhigh school football. Niet directmijnwereld,
maar IMDb (InternetMovieDatabase) gaf 6,7 op
10 endat is heelwat. Dus kijken.
When theGameStands Tall is hetwaargebeurd

verhaal vanDeLa SalleHigh School inRichmond,
een stadje ergens inOakland, enhun coachBob
Ladouceur, die samen 151wedstrijden op rijwonnen.
6,7 alswaardering is veel te hoog endat komtwellicht
omdatwie helemaal niksmetAmerican football heeft
natuurlijk nooit kijkt en ooknooit slechte punten
geeft.Wiewel geïnteresseerd is, zal ditwel eenhele
goede filmvinden.
Ik onthield twee dingen. In de eerste plaats het

belang van eenhele goede teacher-coach in de cruci-
ale jaren als de adolescent hetmeeste kneedbaar is
als atleet en alsmens. Ten tweedehoe de anders zo
superindividualistisch ingesteldeAmerikanen zo
makkelijk het teambelang laten voorgaan ophet eigen
belang en ook daarnaar handelen. Verbazingwekkend
hoeTeamUSAaltijdweer boven zichzelf uitstijgt, in
alle sporten, op alle continenten.
In de filmheeft de sterspeler in zijn laatstewedstrijd

voor zijnmiddelbare school nog één touchdown (doel-
punt) nodig omeen record te breken,maar hij verkiest
eenhommage aan zijn teamen aan zijn coachboven
de kans omdie touchdown te scoren. Bij nader inzien,
met dank aanGoogle, blijkt dat laatste geheel verzon-
nen,maar de rest is echt:
het belang vanhet team,
dewaarden vande sport
enhet respect voor de
coach.
VanRichmond,

Californië naar
Richmond, Virginia is een
eind,maarmisschien zit
die filmuit 2014wel op
de betaaltelevisie van
hetWyndhamVirginia
CrossingsHotel&
Conference Center in
GlenAllen. Dat is eenhele
mond volmaar daar
resideert de beschutte
werkplaats die ookwel-
eens het BelgianCycling
Teamwordt genoemd.
Zouhet geen goed idee

zijn dat bondscoachCarlo
Bomans vanavondde film
op een groot schermaan
zijn elitetroepen ver-
toonde?Met demelding:
wewetenwel dat in ons
wielrennende somvan
de delenmeer is danhet geheel,maar het kan ook
andersom. Je hoeft elkaar niet noodzakelijk de duvel
aan te doen en jemoet de coachniet altijd uitlachen.
Want hoe zit dat numet onzeBelgen?Welnu: de

bondscoach (Carlo Bomans) neemtmenniet serieus.
Maar de bondscoach selecteert, daartoe geholpen
door de bondsdirectie en de grotewielersponsoren.
Hij selecteert de grote renners op basis van resultaten
uit het verleden en vraagt vervolgens of ze het leuk
zouden vinden omhetWK te rijden enhoeveel vriend-
jes zewillenmeenemen.
Zodoendeheeft de bondscoachde renner die

de laatste jarenhetminste heeft gewonnen (Tom
Boonen) demeeste helpersmeegegeven.De renner die
demeeste koersen vooraanheeft gereden (GregVan
Avermaet) kreegminder helpers.Hij kreeg ook vooral
de concurrent uit zijn eigenBMC-ploeg (Philippe
Gilbert)mee. Die twee gunnen elkaarwel het licht in
de ogen,maar niet in de laatste 10 kilometer vande
koers en al helemaal niet in deVlaamse klassiekers.
Conclusie, na het lezen vande interviews: Boonen

wint graag zelf,maarweet dat het nietmakkelijk
wordt. Gilbert enVanAvermaetwinnen ook liever
zelf. Indienniet, is Boonen een goede tweede. Iedereen
magdanwinnen, zolanghetmaar die andere uit de
eigen ploeg nietwordt. En omhet nog gecompliceer-
der temaken, heb je vande tweede sterkste Belgische
ploeg ook één talentrijke renner (Tiesj Benoot) diewel
beweert dat hij zichwegcijfert voor de kopmannen,
maar die ook zijn eigen kanswil gaan.
In teamsportmoet een geheelmeer zijn dande som

vande delen. Dat bereik je door zorgvuldig te selecte-
ren in functie van je tactiek. In echte ploegsporten
weten ze al langer dat jemet de beste elf haast nooit de
beste ploeg vormt. In hetwielrennenweten ze dat ook,
maar ze handelen er nooit naar.
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betreft aanschuiven.
Het is niet evident
om je plek te vin-
den tussen al die
toprenners. In
het rondewerk
zet de ploeg
altijd in op
het eindklas-
sement,meer
dan op rit-zeges.”

Watvinden
jullie vande
WK-selectie?
Boonen: “Plezant
ploegske. Kijk, zo’n
selectie brengt
altijd discussie
teweeg. Ik heb
het nooit anders
geweten.”
Gilbert: “Als je zelf

nietwordt geselecteerd,
sta je op je achterste
poten.”
Boonen: “Eenpaar van

onze verzorgers enmecani-
ciens haddenhun eigen
ploeg oppapier gezet,mét
Maes, Vandenbergh, Keisse en
ik erin. ‘Jullie zijn gek’, zei ik. ‘Ze
gaan er nooit vier van onsmeenemen.’ En
dan gebeurt het tochwel, zeker?Nu lijkt
het precies alsofwij die selectie hebben
gemaakt.Maar ik zweer het:we zitten er
voor niks tussen. Carlo is nu eenmaal
een groteVuelta-fan.Hij heeft vooral
aan de ploeg op zich gedacht.Weheb-
ben een sterk blok,metmannendie alle-
maalwetenwat ze preciesmoeten
doen.”

Hetheeft al eensgeloond:
Valkenburg2012.
Gilbert: “Datwas het schoolvoorbeeld van
het perfecte BelgischeWK.”
Boonen: “Zelf de race in handen geno-

men toen, de juistemoves uitgevoerd en
gewonnen. Sindsdien redenwe alleen
maar sterke titelraces.Het zal nuniet
anders zijn.Wemoeten initiatief nemen
enons talent gebruiken.” ✓JDK�

demotivatie omBelgië dewereldtitel te bezorgen

voorde stiel’
; Philippe
Gilbert
verkent
de omloop
in Richmond.
‘Tom wint
Vlaanderen
of Roubaix, ik
de Gold Race
of Luik.
De mensen
beseften niet
hoe groots
dat allemaal
was.’
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