
DeMorgen. ZATERDAG 13/02/2016 23DM.sport
Hans Vandeweghe
Sportjournalist @hansvdw

ondscoachCarloBomanszet
eenstapopzij. CarloBomans
wasbondscoachvandeprof-
wielrennersopwereldkampi-
oenschappenenOlympische
Spelenenhijdoetooknogwat
bij de juniores–endatdoethij

goed.Eenstapopzijzetten ineen func-
tiewaarbij jedeverlanglijstjesnoteert
vandeprotagonistendie iedereenal
kent, dievoorlegtaanbelanghebbende
partijenomtochmaarniemand tegen
hethoofd te stoten, envervolgensgaat
puzzelenomiedereen tevreden tehou-
den; isdatniethetzelfdealsweglopen?
Er is eenverschil tussenbondscoach

wielrennenenbondscoachvoetbal.
Metanderewoorden:Bomans is
Wilmotsniet, aldenk ikdatBomans
meervankoerskentdanWilmotsvan
voetbal.Maar inde functievanbonds-
coachwielrennen ligtnueenmaal
beslotendat zeniksvoorstelt.Voorzijn
selectieshoudthij rekeningmetde
grote renners,hunploegen,hunspon-
sorsenwatdebobo’sbovenhemsug-
gereren.EensophetWKzelf, restde
bondscoachnog tweevragen te stellen.
Eerstevraag:wiedenktwereldkampi-
oen tekunnenworden?Tweedevraag:
hoeveelheb jedaarvoorover?Enals
hetovergeldgaat, verlaathijmeestal
dekamer.Voordie jobsteldede
KoninklijkeBelgischeWielrijdersbond
(KBWB)gisterenzijnopvolgervoor:
KevinDeWeert.Die is veel slimmer
danBomans,dusdat looptniet goedaf.
AchCarloBomans. Aardigeman,

geengrote teksten,nooit eensopeen
zweemvananderedankoersintelligen-
tiebetrapt,maaraltijdvriendelijk, ook
alhad jehemopzijnziel getrapt. In
mijngevalwasdatdooreengerucht
datmijdestijdshadbereikt:Bomans
zouaandevooravondvanhetWKin
Valkenburgbij deozondokterMertens
zijngesignaleerdmeteenbusjevol
wielrenners.Datwasmij voorwaar
meegedeeldenerzouzelfs een foto in
hetgerechtelijkdossier zitten.
Ikhebdatdossiernooit gezien (later

wel) ende fotoookniet,maarhetwas
toenmijnplichtalsdirecteurvan
WielerbondVlaanderenomhetde
bevoegde instanties temelden, voorhet
gevaldit ooit aandeoppervlaktezou
komen.Bomansheeftdaarzelf in sep-
tembervorig jaar ietsovergezegd inde
krant, andershad ikdithiernooitopge-
schreven,wanthetgeruchtberustteop
eenverzinsel.Dathad ik indedaarop-
volgendedagenalkunnenuitzoeken
wantdebewuste tripdowndoping lane
–datwasdesuggestie – zoumeteen
busjevanWielerbondVlaanderenzijn
gebeurd.Alleenwasdatbusje indie
weeknooit vandeparkingvande
Blaarmeersen inGentweggeweest.
AchCarloBomans.Toenhijmij

vorigezomeropCopacabanazagstaan
aandeanderekantvandenadars, keek

hij alsofhij eenspookhadgezien. Ik
wenktehemvoorwat tekst.Erkwam
niet veeluit.Niet erg. Ikweetdat cou-
reursaltijd coureursblijven:dieverge-
veneenheelkleinbeetje,maarverge-
tenniks.Enhetverschil tussen
boodschapperenboodschap isookal
eenmoeilijkevoorhetwielermilieu.
DeopvolgingvanCarloBomans is

aangekondigddoormiddel vaneen
persconferentie.Deherschikkingvan
decoachingstaf, zo luiddehetonder-
werp, enhetwerdverpaktals eengoed-
nieuwsshow.Vreemddatermetgeen
woord isgereptoverhetontslagvan
baancoachJonWigginsendestille
begrafenisvandeambitieuzewieler-
baanplannen.Zeven jaargeleden
moestMichelVaartenwijkenomdathij
nietmetdemeerwetenschappelijke
Wigginsdoorééndeurkon.
NukiestdeKBWBvoorVaartens

opvolgerPeterPietersenwordt
Wigginsdewachtaangezegdomdat
SportVlaanderen,het vroegereBloso,

geenzinmeerheeft inhet subsidiëren
van twee topsportcoaches.Begrijpelijk,
vooreenprogrammadathelemaal in
elkaar isgeklapt: deachtervolgings-
ploegreedopdenduurhaastachteruit
inplaatsvanvooruit enkonzichniet
kwalificerenvoordeSpelen.Uitein-
delijk zaldeKBWBdezezomerander-
halve (eenhele JolienD’Hooreeneen
halveJasperDeBuyst)baanwielrenner
naarRiosturen.
Jaarna jaarzijnvia topsportsubsi-

diesvanWielerbondVlaanderendoor
deKBWBhonderdduizendeneuro’s
gemeenschapsgeldverteerdvooreen
programmadatniksheeftopgebracht.
Geenenkele sportheeft zoveel geld
mogenuitstortenoverzoweinig talent.
Eén trainerheeftnuzijnwerkverloren,
maardeverantwoordelijkenvoordie
verspillingblijvengewoonzittenen
makennunieuweplannen.O ja, een
vande toptrainersvandewielerbond,
FrederikBroché, verhuistbinnenkort
naarManchester,waarhij de jeugd-
coachesvanBritishCyclinggaat coör-
dineren.Ookdat isniet aangekondigd.
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De functie van
bondscoach wielrennen

stelt niks voor.
De opvolger van
Carlo Bomans is

Kevin DeWeert. Die is
veel slimmer, dus dat
loopt niet goed af

‘Boonen, Gilbert en ik
zittenopdezelfde lijn’
Kevin De Weert wil profervaring aanwenden in functie als bondscoach
KevinDeWeert (33) is de nieuwe Belgische
wielerbondscoach. Hij volgt Carlo Bomans
op. De redenen? DeAntwerpenaar is
een goede communicator, ismeemet
demodernste trainingsmethodes, voelt
wat er leeft bij de renners enweet hoe hij
een koers tactischmoeten aanpakken.
Alleen die leeftijd; hij is jonger dan Boonen.

Kevin DeWeert heeft meteen ja gezegd toen het
aanbodkwam. “Toen ikzesmaandengeledenbij
de bond aan de slag ging als development coach
had ikdit als einddoel ingedachten. Ikwildeooit
bondscoachworden,dat stondvast. Ikkonalleen
nietwetendathetzosnelgingkomen. Ikbenjong,
dat klopt,maar ik heb er zin in.”
Hij beseft evenwel dat hij nog veelmoet leren.

“Gelukkig kan ik terugvallen op een team”, zegt
DeWeert. “Ik kan nog bij Carlo Bomans terecht
als ik vragen heb. Plus, ik heb al kunnen warm-
draaien inRichmond,waar ikalsassistent-coach
veelmetdeprofshebopgetrokken. Ikhebdertien
jaargekoerst, altijdbij groteploegen. Ikweethoe
daar gewerkt wordt. Ik wil die moderne manier
vanwerken overbrengen bij de bond. Ikwil voor
eennogbeterebegeleidingenomkaderingzorgen.
Bomans had het nadeel dat hij minder tijd had
omdathijookde juniorenonderzijnhoedehad.”

Open communicatie
DeWeert isde jongstebondscoachooit.Hij iszelfs
twee jaar jonger dan TomBoonen enmaar even
oud als PhilippeGilbert. Kan dat geen probleem
zijn? “Neen.Dat is netmijn sterkte”,weerlegt hij.
“Ik ken Boonen, ik ken Gilbert, ik ken Van
Avermaet, ik ken alle grote namen persoonlijk.
Dat zijn vrienden.We zitten opdezelfde lijn.”
Kanhijookbovenhenstaanalsdetactiekmoet

worden bepaald? “De tactiekwordt altijd samen
metderennersbepaald.Dat isbijdeploegenook
zo.” Maar gaat hij Van Avermaet als kopman
durven uitspelen boven Boonen en Gilbert, als
datmoet?“Allesopéénkopmanzetten, is riskant.
Jemoetaltijdmeerdere ijzers inhetvuurhebben”,
vindt De Weert. “Los daarvan, mijn wil is geen
wet. Dat is bij geen enkele bondscoach zo. Ik heb
zelf vijf WK’s gereden, met Boonen en Gilbert.
Daar is nooit discussie geweest over de tactiek.”
Over de selecties wordt soms wel ruzie over

gemaakt. “Geenenkelprobleem”, zegtdenieuwe
bondscoach. “Zolang ik maar argumenten heb.
Je moet kunnen uitleggen waarom je iemand
meeneemtof thuislaat. Ikzaldaarcorrect inzijn.
Als Boonen een knechtmeewil en ik zie dat niet
zitten, dan zal ik eerlijk zeggen waarom. Ik ben
als renner al die jaren correct geweest, daarom
werd ik geapprecieerd inhet peloton.Als bonds-
coachga ikdooropdezelfdemanier. Jemoetdur-
venkiezen.Eenselectiewaargeenkritiekopkomt,
is geen goede selectie.”
Zijn taak is omvoormedailles te zorgen. Toch

zijnhetvooralderennersdievoorprijzenmoeten
zorgen, stelt De Weert. “Ik moet zorgen dat de
juistenamenaandestart staan. Ikduwnietopde
pedalen.”

Wat nog opvalt: zijn relatiemet Bomans blijft
uitstekend, ook al neemt hij zijn job in. “Ik volg
hemop,maar ikneemnietzijn jobaf”, corrigeert
DeWeert. “Ikwil absoluut geen potenzager zijn.
Ik heb een goede bandmet Carlo. Toen ik junior
was, vertrouwden mijn ouders op Bomans, die
toenalbondscoachwas.Hijwasookdeeerstedie
me vroeg of ik bij de bondwilde komenwerken.
Hijheeftmezelfsgevraagdof ikhetzagzittenom
hemooit op te volgen.”

Druk op Bomans te groot
Bomansblijftzijnrolwelvervullenbijde junioren.
“Ikhebmijnhartgevolgd”, zegthij. “Decombina-
tie vanbeide jobswasnietmeerhoudbaar, zeker
niet in een jaar met Olympische Spelen, WK en
EK. Ikkiesvoorde jeugd,dat ismijneerste liefde.”
“Wijwarenniet ontevredenoverhetwerkvan

Bomans”, benadrukt bondsvoorzitter Tom Van
Damme. “Ook in Richmond heeft het koers-
verloop aangetoond dat zijn keuzes juist waren.
Maarna elf jaarwasdedruk te groot geworden.”
Eenkeuzevoorvernieuwingdus.MetDeWeert

komtereenmeerdynamischeenmondigecoach
aan het roer. “Het is normaal dat het profiel van
2016nietmeerhetzelfde isals in
2005”, zegt Van Damme.
“Kevin heeft aanzien bin-
nen het peloton en heeft
een goed imago bij de
media en het publiek.
Weinig ervaring? Ik
was onder de indruk.
Hij heeft een visie. De
manier waarop hij de
samenwerking tussen
de ploegen, de vedet-
ten en de bond ziet,
heeft me over-
tuigd.” �BA⌘

‘Ik moet zorgen
dat de juiste namen
aan de start staan.

Ik duw niet
op de pedalen’

KEVIN DE WEERT
BELGISCH BONDSCOACH
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