
origeweekisdehonderdste
Ronde van Vlaanderen
voorgesteld. Op Brussels
Airportnogwel,waartege-
lijk ook een campagne van
start ging op Pier B. Dat is
de niet-Schengenvleugel,

waarlangs ook een half miljoen
Angelsaksen België binnenkomen.
MinisterBenWeytsciterenwijeven:
“Onzewielercultuur iseenfantasti-
schetroef,die ik internationaal inde
kijker wil zetten. Al meteen van bij
hun aankomst worden bezoekers
uitdehelewereldondergedompeld
inhetwielrennen.”

BenWeytskentweinigvansport,
maar dat is zijn schuld niet. Onze
wielercultuur vanmodder en kas-
seien staat haaks op het moderne
wielrennen en kan dus bezwaarlijk
cultuur worden genoemd. Erfgoed
is beter,maar anachronisme is nog
hetdichtst bij de realiteit.
Laten we even meedenken met

de Vlaamsminister van Toerisme.
KunnenwePierBbijvoorbeeldniet
volhangenmet tekstenvanGeraint
Thomas?Datisookeenwielrennen,
eenAngelsakser,eenWelshmannog
wel, en hij is heel bekend bij de
Engelssprekende wielerfans.

Thomas heeft pas een boek uit en
dat heet The World of Cycling
According to G., naar het bekende
TheWorldAccording toGarp.
Hetisnogniethelemaaluit,maar

het hoofdstuk ‘Belgium’, dat begint
oppagina197eneindigtop205,heb
ikwelmeteenuitgeplozen.G. is een
bewonderaar van onze passie voor
dekoers,maarnietbepaaldeen fan
vanVlaanderenblijktuitdathoofd-
stuk. Leestu evenmee.

World of Cycling
“Het land is bevroren in de tijd. De
wint waait er hard en de hangsnor
vierterhoogtij.Demarktplaatsenin
de stadjes komen uit films. Je ver-
wacht dat er elk ogenblik een tank
om de hoek komt rollen en zijn
kanonricht opdekerktoren…
“In elk café, in elke krantenzaak

kun je de voorbije en aanstaande
koersen analyseren. De kranten
staan vol over de koers. De renners
gaan erin op en testen elkaar, altijd
in rotweer, meestal met sneeuw
ergens in de lucht. Bijna altijd zijn
het de inboorlingen (natives schrijft

hij,HVDW)diewinnen…
“Het is er vaak niet leuk om te

koersen. De races zijn altijd stress,
er isoveralstraatmeubilair, renners
rijden op de trottoirs en fietspaden
om vooraan te zitten en ontwijken
daarbijkinderen,hondenengehan-
dicapten. De Vlamingen houden
daarvan.Dit iswat ze kennen…”

“Diekoersenkwekenhetkarakter
van de Vlaamse renners. Ze klagen
nooit.Zepratenzelden.Zehunkeren
naar de wind schuin op kop. Hoe
slechter hetweer, hoe blijer ze zijn.
Vlaamserennerskunnenafzienals
geenander.Enzevloekenconstant.
Ze zeggen heel lelijke dingen die
alle buitenlandse renners hebben
geleerd en die ik niet zal herhalen
omdat mijn accent niet juist is.
‘Wiggo’ (BradleyWiggins,HVDW) is
de expert bij wie jemoet zijn. Hij is
er geboren, dat helpt…
“Jekomtbenedenvoorontbijten

het enige wat je vindt, zijn zwarte
taaie sneden brood met vlees en
kaas. Alles is gefrituurd en in alles
zitvlees.Populair isgefrituurdvlees.
Voor de race kregen we altijd een
komspaghettimet kaas erover.Het
smaaktenaar stro…
“Weet jenogtoenje jegrootmoe-

derbezochtenalles leekvijftienjaar
teruggezet in de tijd? Zo zien
Belgische renners eruit. Kledij die
jaren geleden al niet meer in de
mode was en een haarsnit van het
vorig decennium. De Fransen kun-

nenniet koersen als deVlamingen,
maar de Vlamingen kunnen zich
niet kleden als de Fransen.
Vlamingen zijn snel tevreden over
hun kledij en dat komt door het
weer: die anorak zal het wel doen
tegenderegen,redenerenze,endie
waterdichte broek ook, want het
regent toch…
“Vlaanderen. Als ik mijn ogen

sluit, zie ik rijen donkere, krom-
gewaaide bomen, smalle natte
wegen, grijze lucht met regen, op
komstofjuistuitgevallen,maaraltijd
regen, geploegde velden en koeien
die er koud uitzien. Daartussen het
occasionelehoerenkot…”
Beste Engelsen, Amerikanen,

Ieren, Noord-Ieren, Welshmen,
Schotten:koophetboekvanGeraint
Thomas en kom via Pier B naar
Vlaanderen,hetMidden-Aardevan
dekoers.Brengvooraluwfietsmee
en wees niet bang voor onze terro-
risten,maarpasopvooronzetanks,
onze koude koeien, onze hang-
snorren, ons eten, onze achterlijke
kleren en kapsels en zeker voor al
onzehoerenkoten.
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Wees niet bang
voor onze

terroristen, maar
pas op voor onze
tanks, koeien,
hangsnorren,

achterlijke kleren
en zeker voor al

onze hoerenkoten
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Messi, Zlatan en
Mertens knallen
weer op Telenet
Telenet heeft een akkoord
gesloten met Eleven Sports
Network om die laatste sport-
kanalen ook in het aanbod op
te nemen. Hierdoor zullen de
Telenet-klantenmet het Play
Sports-pakket opnieuw naar
het Spaans, Frans en Italiaans
voetbal kunnen kijken. Eleven
Sports had die sportrechten
vorige zomer voor de neus van
Telenet weggesnoept. De twee
zenders van Eleven Sports
zullen bij Telenet te bekijken
zijn via de kanalen 212 en 213
in Vlaanderen. Eleven Sports
zendt daarnaast ook het NBA-
basketbal uit. 'JDB)

Real vliegt uit
Spaanse beker
na stommiteit
Geen Copa del Rey voor Real
Madrid. De Koninklijke stelde in
de gewonnen bekerwedstrijd
tegen Cadiz Denis Tsjerysjev op,
hoewel de Rus geel-geschorst
was. De Spaanse voetbalbond
oordeelde nu dat Real uit het
bekertoernooi moet worden
gekegeld.Opvallend: het is niet
de eerste keer dat Rafa Benítez
dit overkomt. In 2001 werd hij
met Valencia al uit de Copa
del Rey gegooid nadat hij een
niet-speelgerechtigde speler
opstelde. Real Madrid heeft
aangegeven dat het niet op de
hoogte was van de schorsing
en gaat in beroep. 'JVV)

Timmers duikt
naar vijfde plaats
op EK zwemmen
Pieter Timmers is op de Euro-
pese kampioenschappen korte-
baan in Israël vijfde geworden
in de finale van de 50 meter
vrije slag.Met 21.34 liet de
Limburger een persoonlijk
record optekenen. De Rus
Jevgeni Sedov won in 20.87.
Donderdag veroverde Timmers
zilver in de 200 meter vrije slag.
Vandaag duikt hij het bad in
voor de 100 meter vrij. “Een
echte sprinter zal ik nooit wor-
den, dus mag ik met dit resul-
taat tevreden zijn”, zei Pieters.
Ook Fanny Lecluyse zwemt
vandaag een finale op de
100 meter schoolslag. 'BELGA)


