
e geesten zijn om.Datmag je toch
zeggen, nuook eenorganiserende
krant die zichzelf verkoopt onder de
tagline ‘Dekoers is vanons’ tot het
besef is gekomendatwielrennen
nogalleen inVlaanderengoed ver-
koopt endanvooral aan vijftigplus-

sers.Datwisten ze ongetwijfeld al,maar
dat zenuniet te beroerd zijn omdaar ook
een stukover te schrijven, is niettemin
opvallend.
Overigens ismet vijftigplussers he-le-

maal nietsmis,wel integendeel,want die
zijn juist het fanatiekstmet defietshobby
enhebbenookhetmeeste geld te besteden.
Anderzijdswordt hetwel eenprobleemals
alleennog vijftigplussers kijkennaar de
koers,want die kijkenniet omdat ze vijftig
jaar oud zijn geworden en ineensde
behoefte hebbenomdrie of vier uur lang
bewegendebaasjes te zien indehoopdat
die aan sporten toe
komen.Neen, die
kijkenomdat ze dat van
inhun jeugdhebben
meegekregen.Als zij niet
wordenvervangendoor
jongerendie geleidelijk
ouderwordenmet
wielerpassie, hou je over
twintig jaar alleennog
eengrote groep
(hoog)bejaarden en een
handjevol jonge aficiona-
do’s over. Van een regio-
nale passie zoals van-
daag zal geen sprake
meer zijn enwielrennen
wordt dan eenbeetje
krulbollen, ook een sport
‘vanons’.
De geleerdendie eenpaarwekengele-

den indeze krant al denoodklok luidden in
het artikel ‘Een sport voor oudemannen’
hebbenvandeweek indeLeuvense
Economische Standpunten eendoorwrocht
stuk gepubliceerd getiteld ‘Een economi-
scheblauwdrukvoorhetwielrennen’.
Eigenlijk zeggen zehetzelfde als inhunver-
haal van 16 januari in deze krant,maar aca-
demischer endus eenbeetjewolliger, ook
minderhard.Wat ze ookdoen, endaar
haddenwij geenplaats voor: ze brengen
bouwstenenaanvoor eenopalle vlakken
beter beheerdwielerlandschap.
Herenprofessoren, hoe lovenswaardig

uwvisie ook, stamij toe te twijfelen aande
effectiviteit van externe sectorversterking
(management enmedisch), vrouwenwiel-
rennen,minder renners per teamen inno-
vatievewedstrijdformules.De allereerste
regel vandebullets opde cover vanhun
zevenduizendwoorden lange epistel, vrij
ter beschikking en eenmust voor iedereen
diemet koers is begaan, is ronduit vernieti-
gend: de afwezigheid van een economische

hefboomnaast sponsoring, de zwakke eco-
nomische regulering, de (weg)zappende
sportconsument endedichtslibbende
openbarewegbedreigenhet huidigewie-
lerbusinessmodel.Nogmeerdeprimerende
taal in debullets: opgeblazenbudgetten en
salarissendoormecenassen, overdreven
kijkcijfers,managementdeficit…
Elke andere sport is na zo’n analyse ver-

schrompeld tot het artisanale niveau van
de volksspelen,maarwielrennen zit te veel
in de genen.Deharde realiteit blijftwel dat
het huidigewegwielrennengeen levensvat-
baar businessmodel heeft.Het hele Pro
Tour-pelotonmoet het stellenmet één
derde vande jaaromzet vanRealMadrid.
De volledige tv-rechten vanhetmondiale
wielrennenbedragen evenveel alswat de
laatste krijgt in dePremierLeague.
Alswegwielrennen zichniet dringend

moderniseert, is het samenmet de kasseien
diewij zo graagberij-
den rijp voorBokrijk.
Natuurlijk zullen sym-
pathieke anachronis-
menals hetVlaams
openingsweekend, de
Ronde vanVlaanderen
engodbetert Parijs-
Roubaixnooit verdwij-
nen engelukkigmaar.
Zolang ze evenwel de
core vandebusiness
zijn enniet het randge-
beuren, zullenwe
alleen inVlaanderen
(en inde zomer in
Frankrijk) eenbeetje
geld verdienenmet de
koers.
Om inhet economi-

sche jargon te blijven: is een turnaround
vande sectorwegwielrennenmogelijk?
Volgensde economenWimLagae enDaam
VanReeth, die net als ondergetekende een
groot hart voor de koershebben, is het vijf
over twaalf.Hoe is het zover kunnen
komenenwaaromheeft niemand ingegre-
pen? Ikdenkdat ikhetweet. Ik heb verga-
deringenmeegemaaktmet dehervormers
enmet de grotewielerploegen, ikwas lid
van een commissie vandeUCI overhet
nieuwewielrennenmet daarin alle grote
actoren vertegenwoordigd en ikhebdrie
jaar dewerking vandeBelgischewieler-
bondenvanbinnenuitmeegemaakt.
Managementdeficit?Dat is eenunderstate-
ment van formaat. Ik heb in al die organen,
cenakels, commissies en coulissen slimme
mensen, eerlijkemensen en zieners ont-
moet,maar ookdommemensen, corrupte
mensen enblinden.Dom, corrupt, blind –
meestal een combinatie vandat alles –
maakte dedienst uit.
Ukijkt tochook vanmiddag enmorgen-

middag?

DeMorgen.ZATERDAG 27/02/201620DM.sport

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Bokrijk
column

Elke andere sport
is na zo’n

vernietigende
analyse

verschrompeld tot
het niveau van
de volksspelen,

maar wielrennen zit
te veel in de genen

H

Interview. Belgisch kampioen Preben VanHecke

Dit weekend wordt het Belgische wielerseizoen op gang
geschoten met het tweeluik Omloop Het Nieuwsblad en
Kuurne-Brussel-Kuurne. Een vooruitblik met Belgisch
kampioen Preben Van Hecke. ‘Mij moeten ze niet meer leren
een koers te lezen.’
HANS VANDEWEGHE

opmeer aanmoedigingen dan ooit, zoals op de
trainingstochtenmet zijn vriend en collega
GregVanAvermaet. “HéGreg, hé kampioen”,
roepen demensen. “Dat is lachen.”

Voorgevoel
Rewindnaar vorig jaar.Wonende in een aan-
palend dorp sta ik op 23 juni naar een veredelde
kermiskoers te kijken, RuddervoordeKoerse,
samenmet echte kenners, onderwie een soig-
neur van een topteam, tevens een talentzoeker.
Als het groepje van vijftien ontsnapte renners
met eenmoordvaart passeert, zeggen de
kenners: “Hmm.Het zouweleens voor Preben
kunnen zijn, zoals die op zijn fiets zit.” Even later
rijden er drieweg, onderwie PrebenVanHecke.
Nog iets laterwint PrebenVanHecke. “Dju”,
vloeken de kenners. “WehaddenPreben
moeten spelen (bij de bookmakers).”
RuddervoordeKoersewas nogmaar eens

een triomf voor Topsport Vlaanderen, op dat
moment kwalitatief het beste Belgische team
vande voorbije twaalfmaandenmet klassieke
overwinningen van JelleWallays in Parijs-Tours

D
‘Mijnwieler-
bestaan?
Eengratis
'etsvakantie’

ij komt terug vanOman, bruingebrand op de
plaatsenwaar geen lycra, bril of helm zat en
beaamt dat het verdomd fris en nat is in het
thuisland. Zijn fiets in de nationale driekleur
draagt achterop een spatbord voor eenmoun-
tainbikewaarmee demodale toertocht-toerist
als een sissywordtweggezet. “Je bent pas gek
zonder. Driemaanden opnattewegen trainen,
weet jewat dat doetmet het gat van een cou-
reur? En toch is er nietsmooiers dan de
Omloopwinnen in guurweer. Dat blijft de
mensen bij.”
PrebenVanHecke heeft ontzettend veel zin

in het Belgisch openingsweekend. Als hetweer
watmeezit en dag één is geen calvarietocht, dan
staat hijmorgen ook inKuurne aan de start. Dit
zijn demaandenwaarin hij zijn driekleur in de
grootstewedstrijden hier te lande zal kunnen
tonen. “De ploeg heeftme eenmooi, vooral
Belgisch programmagegeven tot enmet Luik-
Bastenaken-Luik, voormij demooistewedstrijd
van allemaal,met alle betere renners aan de
start.”
Wat heb je aan die trui als je ermee in

Frankrijk gaat rijden, redeneert hij. Hij rekent

Na de stunt inAthene
stapten deAnderlecht-
spelersmet een extra
portie zelfvertrouwen
het vliegtuig op. Lekker
meegenomen, zo vlak voor
de topper tegen Standard.
Aan de bagageband sloeg
het optimisme om
in cynisme: in Europa volgt
het grijzemaar lastige
Sjachtjor Donjetsk.

De nacht was kort, de oogjes
klein. Maar de sfeer was goed
opde luchthaven inAthene.De
1-2-zege tegen Olympiakos en
de daarbij horende achtste
finale deden de vermoeidheid
vergeten. Ook al waarschuw-
denverschillende ledenvande
medischestaf terloopswelvoor
de gevaren van zo’n late en
verre Europese verplaatsing.
Naampervieruurslaapenmet

slechts één dag om volledig te
recupereren voor de topper
tegen Standard is het zogoed
alsonvermijdelijkdatpaars-wit
zondag de gevolgen zal voelen
van de 120 minuten durende
veldslag in Athene.
Geenzware trainingenmeer

dus vóór zondagavond. De
focus ligt op het heropladen
vandebatterijen.Veel ijsbaden,
sauna’s en stretchoefeningen,
en gerichte voeding zijn de
sleutels, in de wetenschap dat
ploegen die minder dan drie
volledige rustdagen hebben
vooreenwedstrijd liefst40pro-
cent minder kans hebben dan
een elftal dat wel voldoende
rust heeft gehad.
“Maar toch mag de ver-

moeidheid geen excuus zijn.
We hebben een kern van 25
goedbetaalde profs die weten
wat onze doelstellingen zijn”,

zei manager Herman Van
Holsbeeck met een glimlach.
Daarbij hoort dus ook de titel
pakken. En dus blijft het
bestuur erbij: zondag tegen
Standard moet er gewonnen
worden, omde achterstandop
Club Brugge en AA Gent niet
nog te laten oplopen.
Bovendien, zei Van Hols-

beeck: “Het is een unieke kans
om Standard uit play-off 1 te
duwen. Pas op, we hebben een
goede band met het nieuwe
bestuur van de Rouches. Met
VanBuyten enVenanzi kom ik
zeergoedovereen.Maarophet
sportieve vlak blijven we
natuurlijk concurrenten.”

Slechte a�che
Optimisme troef dus bij
Anderlecht. Op het vliegtuig
was de stemming opperbest,
zeker toen de piloot paars-wit

Anderlecht treft ‘grijze

I Sjachtjor Donjetsk smeerde Schalke 04 in de vorige ronde een droge 0-3 aan. © REUTERS


