
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?
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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



en de eerste twee plaatsen van alweerWallays
en EdwardTheuns in de semiklassiekerDwars
doorVlaanderen. En toen, vijf dagen naRudder-
voorde, kwamhet Belgisch kampioenschap.
PrebenVanHecke: “Ikwas in vorm. Ik rijd

altijd goed inmei en juni. Hetwaswarm, ook in
mijn voordeel, en ikwasmee in de groep van 25
met veel goede renners enmet Thomas
DeGendt die voor JürgenRoelandts ongeloof-
lijkwerkt verrichte. Van 25 ging het naar tien,
toen naar drie, vervolgens naar twee. Jürgen
Roelandtswas er zeker van dat hijmij zou klop-
pen,maar ikwas de beste die dag.
“Ikhad een soort voorgevoel. Bij de bespre-

king inhet hotel inBrussel zatenOliverNaesen
en ik aande verste kant van een lange tafelwaar-

aanwedebriefingkregenover dewedstrijd.We
kondenniet alles goed verstaan.Niet erg, zei ik
tegenOliver, ikwin toch. EnRobertD’hont, onze
soigneur, vroeg ik voor de koersmijn sportschoe-
nenklaar te houden.Voorhet podium, zei ik.Hij
keek vreemdop,maar ikwist dat ik er niet ver af
zou zijn. ToenQuickStep inde verdrukking
kwam,deLotto’s het voortouwnamenen ieder-
eendacht datwij de kaart Theuns trokken, ter-
wijl diemij hadgezegddat het zijn dagnietwas,
toenwist ik dat ik eenkanshad.”

Moeilijke jongen
Deploegkapitein vaneenopleidingsploegdie alle
zelfverklaardegroteBelgische rennershetnakij-
kengeeft, hetwashet zoveelste tekenaande
wanddathetBelgische topwielrennenslabakt.
PrebenVanHeckeprotesteert. “JürgenRoelandts
wasniet zwak,hijwas sterk.GregVanAvermaet
ook,maarhij kwamte laat. EndeLotto-tactiek
klopte voor99procent. (lachje)Dievanonsvoor
100procent. Ikweet inmiddelshoeermoetwor-
dengekoerst, enoké, hetwas eenzwarewedstrijd
van250kilometer,maar ik rij al twintig jaarmet

defiets sinds ikbegonbij denieuwelingen. Ik
weethoe ikdekoersmoet lezen.
“Dat ik nuhet ongelijk bewijs van Lotto, dat

me in 2007 geen contractmeer gaf? Een beetje
wel. Ik heb het eigenlijk nooit goed begrepen. Ik
had een goed 2005 en een goed 2007 gereden. Ik
kon toenwat ik nu kan: heel hard en lang op kop
rijden. En ik had toen ook al koersinzicht. Later
heb ik begrepen dat ik de reputatie had een
moeilijke te zijn. Een jonge ploegmaat kwam
naarme toe en zei dat het bestmeevielmetmij,
ook alwas ik eenmoeilijkemens. Ik viel uit de
lucht. Neen, ik heb nooit gevraagdwaarom ik
wegmoest. Van enige rancune na die overwin-
ning in Tervuren ophet BKwas echt geen
sprake. Tochniet na negen jaar?”
PrebenVanHecke had goede leermeesters

zoals TomSteels en Bert Roesems, twee intelli-
gente renners. Hij stak veel op vanhen en is nu
zelfwegkapitein, de coach op de fietsmidden in
het peloton. De spelmaker die niet noodzakelijk
zelfmoet scoren,maar die iedereen in het
gareelmoet doen rijden en ervoormoet zorgen
dat de ploegtactiekwordt uitgevoerd.
“Ik praat veel voor dewedstrijd overwat er

zal gebeuren enwaar. Soms ben ikmis,maar
meestal ben ik juist. DeOmloopHet
Nieuwsblad, hoe die zal verlopen?Dat is een
simpele: bij het buitenrijden vanGent zal twin-
tig, dertig kilometer hardworden gekoerst. Er
zal een groepje van vijf, zesmanwegrijden en
tegen deKruisstraat begint de koers enmoet je
vooraan zitten. (aarzelt)Maar dat ismakkelijker
gezegd dan gedaan. Net als op de Taaienberg.
Ook daar: vooraan, als het kan. Ik kan daar niets
betekenen, er zijn er te veel die dat beter kunnen
dan ik. Hetwordt voormij dus de vroege vlucht,
in de hoophet zo langmogelijk uit te zingen.”

Pelotonwint altijd
Het vak ‘dynamiek van de ontsnapping’, open
vragen ofmultiple choice: PrebenVanHecke
haalt grootste onderscheiding. Dat een goede
ontsnapping niet te groot en
te klein is, kan iedereenwel
verzinnen, en dat de samen-
stellingmoet kloppen ook.
Maar dan: hoe vaak kom je
op kop?
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goedgemutst naar het openingsweekend

‘Niets mooiers dan de Omloop
Het Nieuwsblad winnen
in guur weer. Dat blijft

demensen bij’

@ Preben Van
Hecke tijdens
de training
aan het
Donkmeer in
Berlare. Vorig
jaar werd hij
verrassend
Belgisch
kampioen: ‘Ik
was die dag
de sterkste
en vooral
de slimste.’
© JONAS

LAMPENS

muis’ Sjachtjor Donjetsk
gelukwenste met de kwalifica-
tie in de Europa League. Maar
eenmaal geland werd er min-
der gelachen. Terwijl de ploeg
in Zaventem op de bagage
wachtte, sijpelde het nieuws
binnen: in de Europa League
zou er geen topaffiche tegen
LiverpoolofManchesterUnited
volgen – de twee Engelse top-
pers spelen tegen elkaar –, wel
de enige echt gevreesde tegen-
stander: SjachtjorDonjetsk.De
Oekraïners zijn steenrijk, heb-
ben een heel sterk elftal dat

donderdag nog met 0-3 ging
winnenophetveldvanSchalke
04, maar toch is het geen klin-
kende affiche.
BesnikHasi konnognet een

vloekonderdrukken toencom-
municatieverantwoordelijke
DavidSteegenhemhetnieuws
meldde.Even lateropzijnpers-
conferentie nuanceerde de
Albanese coach, maar zijn
teleurstelling kon hij moeilijk
verbergen. “De tegenstander
was voormij eigenlijk niet van
belang. Enkel de lengte van de
reis vond ik belangrijk. En die
valt tegen.”
Maar dat valt eigenlijk nog

best mee. Sjachtjor speelt zijn
thuismatchen om veiligheids-
redenen niet in Donjetsk, wel
inLviv.Die stadbevindt zichop
1.200kilometer vanDonjetsk –
echte thuismatchen speelt
Sjachtjor dus niet – en ‘slechts’

op 1.400kilometer vanBrussel.
“Hoe dan ook,” besloot Hasi,
“Sjachtjor is favoriet.Geen twij-
felmogelijk.”

Reden tot hoop
Sjachtjor Donjetsk mag dan
geen gedroomde tegenstander
zijn, toch mag Anderlecht op
basisvandestatistiekenhopen.
In het verleden verloor paars-
wit maar één keer van een
Oekraïense tegenstander. Dat
was in het seizoen 2000-2001,
toen het in de Champions
League met 4-0 onderuitging
tegenDinamoKiev.
Vijf overige confrontaties

tegen Oekraïense teams – drie
keer Dinamo Kiev, twee keer
Vorskla Poltava – won
Anderlecht allemaal. Het is de
eerste keer dat paars-wit tegen
Sjachtjor Donjetsk uitkomt.
�PJC/JSE/NVK✓

Transfer Ezekiel
naar China gaat
niet door

Imoh Ezekiel kon donderdag-
avond de kwalificatie voor de
achtste finales van de Europa
League niet vieren met de rest
van de Anderlecht-selectie. De
Nigeriaanse spits was niet mee-
gereisd naar Athene om zijn
transfer naar China te regelen.
Die overgang blijkt nu niet door
te gaan. “Onze manager heeft
me verzekerd dat de deal afge-
sprongen is”, zei Anderlecht-
coach Besnik Hasi gisteren. “De
reden ken ik niet. Ezekiel wou
graag naar China gaan en is
daarom niet meegereisd naar
Griekenland. Hij wou hier blij-
ven om zijn visum te regelen,
maar blijkbaar is er
iets misgelopen. Er
was ook niet veel
tijd, vandaag/vrij-
dag sluit de trans-
fermarkt in China.”
�BELGA✓

Charleroi en
Standard kennen
op 2maart lot

De Geschillencommissie Hoger
Beroep van de Koninklijke
Belgische Voetbalbond (KBVB)
zal op woensdag 2 maart een
uitspraak doen in het dossier
van de supportersincidenten tij-
dens de wedstrijd Charleroi-
Standard op de 12de speeldag
in de Jupiler Pro League.
De wedstrijd werd door
scheidsrechter Luc Wouters tij-
delijk stilgelegd nadat
Standard-supporters bomme-
tjes richting Charleroi-doelman
Penneteau hadden gegooid. De
partij was ook later van start
gegaan omdat door het afste-
ken van Bengaals vuurwerk veel
rook hing in het Stade du Pays.
Zowel thuisploeg Charleroi als
de bezoekers uit Luik kijken aan
tegen een fikse boete. Standard
Luik riskeert één wedstrijd ach-
ter gesloten deuren te moeten
spelen. �BELGA✓

‘Sjachtjor is
favoriet. Geen
twijfel mogelijk’

BESNIK HASI
COACH ANDERLECHT

Achtste finales
Europa League

@ Shakhtar Donetsk
Anderlecht

@ Basel
Sevilla

@ Villarreal CF
Bayer Leverkusen

@ Athletic Club
Valencia CF

@ Liverpool
Manchester United

@ Sparta Praag
Lazio

@ Borussia Dortmund
Tottenham Hotspur

@ Fenerbahçe
Sporting Braga

(De heenwedstrijden
worden op 10 maart
gespeeld, de terug-
wedstrijden op 17 maart.)
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“Ik rij altijd, behalve dan die
laatste anderhalve kilometer
van het BK,maar dat was de
koerstactiek van hetmoment.
In een ontsnapping draai ik
volmee. Sportdirecteurs die

dat zien vanuit de auto zeggen dan ‘doe eens
watminder’, maar zowerkt het niet. Als je in
een groep van tien de enige bent die ‘sleept’,
nemen ze je niet zomaarmee. En als je zegt dat
je net kunt aanklampen, geven ze een snok om
te kijken of je geen toneel speelt, en dan ben je
er ook af.”
Maar dan: tactiek voor gevorderden. Soms

loont het om een ‘sleper’ tochmee te nemen,
vooral als hij van een grote ploeg is. “Het hangt
allemaal af van dewedstrijdsituatie. Op het BK
haddenwe dat ook voormet drie QuickStep-
pers in onze groep. Het kwam erop aan die zo
langmogelijkmee te nemen omdie ploeg op
afstand te houden. Ik heb in Kuurne-Brussel-
Kuurne eens de fout gemaakt omRosseler van
QuickStep eraf te rijden. Iets later kregenwe de
hele ploeg op ons dak.”
Vroege ontsnappingen zijn vaak zelfmoord-

missies. Heel af en toe overleeft er eentje. Ook
daar bestaat een recept voor, en dat begin bij lef.
“Het peloton laat nooit betijen. Als ze beslui-

ten ons op drieminuten te houden, danmoe-
tenwij – de ontsnapten – het lef hebben om
trager te gaan rijden. Je kunt geen ontsnapping
volhoudenwaarin je twee uur tegen vijftig per
uur rijdt. Maar als je trager rijdt, minder dan
veertig bijvoorbeeld, zal dat peloton ook ver-
tragen.Waarom? Er is een groepweg, nie-
mand heeft baat bij een hergroepering op hon-
derd kilometer van de finishwaarna erweer
als zot wordt gekoerst. Af en toe gebeurt het
dat de ontsnappers voorop blijven,maar dan
heeft het peloton zich altijdmisrekend.
Normaal gezienwint het peloton het altijd van
de vlucht.”
Op de klassieke vraag of er een hiërarchie is

in het peloton en hoe zijn ploeg van jonge jon-
gens daarmee omgaat, heeft hij een genuan-
ceerd antwoord. “Ik heb de indruk dat het nu
lijkt alsof ze de air hebben: ‘Ik laatmij niet
doen, nooit.’ Terwijl je juistmoet wetenwan-
neer je je plaatsmoet opeisen tegen de groten.
Ik geef een voorbeeld: als VincenzoNibali zich
in Oman na tien kilometer, als we nog koffie
aan het drinken zijn in het peloton, door een
klein gaatje probeert te wurmen, laat hemdan.
Gebeurt dat vandaagmet een grote naamop
pakweg de Taaienberg, zet dan je elleboogwel,
doe de deur dicht en zorg ervoor dat het gootje
voor jou is. Zorg er vooral voor dat ze je geen
vervelende collega vinden, want dan rij je niet
weg.”

Eenmooi leven
Dit is hetweekendwaarinTopsport Vlaanderen
zich zalmoeten tonen.Dewinter zijn ze goed
doorgekomen.Diewas zacht enniet te nat tot
naNieuwjaar. Daarna volgde net als bij de grote
ploegen een stage in Zuid-Spanje enmochten ze
meenaarQatar enOman.
“DeOmloop enKuurne zijn dewedstrijden

waarinwij kunnenmeedoen, omdatwe
dezelfde voorbereiding hebben gehad als die
andere ploegen. Daarna gaan de Pro Tour-
ploegen naar de Tirreno, Parijs-Nice en vervol-
gensMilaan-San Remo. Als ze daarna terugko-
men naar Vlaanderen,merkenwij dat het
ineens een stuk sneller gaat. Jammer dat wij
niet een van diewedstrijden kunnen rijden.”
Een ‘normale’ Belgisch kampioen van 2015

uit het tewerkstellingsproject Topsport
Vlaanderen had die kunnen rijden, want die
had in 2016 bij een andere, grotere ploeg gere-
den. Preben VanHecke is niet normaal: hij is al
33. Toch kwamde Franse ploeg Fortuneo aan-
kloppen en, toegegeven, hij heeft even getwij-

feld. “De Tour rijden in een kampioenentrui
zoumooi zijn,maar de Tour valt na het BK en
de kans dat ik opnieuwwin is nogal klein.
Wellicht nemen ze dan toch een Fransman
mee. Inderdaad, als ze almogen gaan. Ik heb
niet lang getwijfeld.”

Vrienden onder elkaar
De aanbiedingen hebben vooral zijn ego
gestreeld,maar hij was zo slim omook te gaan
pratenmet Christophe Sercu, zijn ploegmana-
ger. “Wij verdienen niet veel (de basissalarissen
worden betaald door de Vlaamse overheid, HV),
maar ik hebmijn Belgische titel toch kunnen
verzilveren in de criteriums. Ikmag niet kla-
gen. Ik heb nuweerwerkzekerheid tot eind
2017. Het is nietmet zoveel woorden gezegd,
maar ik hoop dan door te kunnen schuiven als

Walter Planckaert stopt enHans De Clercq zijn
job overneemt.
“Bovenal voel ikme goed bij die gasten.Wij

zijn een vriendengroep.Wielrennen is een
zware sport en het kan tegenslaan,maar euh…
dit is niet echt werken. Zeg nu zelf. Ons seizoen
begint in november en dan bellenwe elkaar
op. ‘Ik ga trainen, rij jemee?’ Enwe gaan fiet-
sen, op deweg, op dewielerbaan of op de
mountainbike. Later gaanwe op stagemet de
ploeg, weer fietsenmet vrienden. Vervolgens
gaanwe nog eens op stage naar Zuid-Spanje.
En ik hebwedstrijden gereden in Qatar en
Oman, waarwe als koningenwerden ontvan-
gen.Mensen betalen geld ommet vrienden te
mogen fietsen, wij krijgen geld. Ik zie dat de
jonge gasten in onze ploeg dat niet beseffen. Ik
was ook zo,maar nu ben ik 33 enweet ik: ik
heb eenmooi leven.”

‘Als de renners na
Tirreno, Parijs-Nice

enMilaan-San
Remo terug in
Vlaanderen zijn,

merken wij dat het
ineens een stuk
sneller gaat.

Jammer dat wij die
wedstrijden niet
kunnen rijden’

Met Phillipe Gilbert en
GregVanAvermaet heeft
BMCde twee grootste
favorieten in huis voor de
OmloopHet Nieuwsblad,
maakt ploegleider Valerio
Piva zich sterk. Gilbert
houdt de boot af: ‘Ik ben
goedmaar niet super.’

“Onsdoel is deOmloop tewin-
nen”, stelde BMC-ploegleider
ValerioPivagisterenstrijdvaar-
dig. “Wijhebbende tweegroot-
ste favorieten inonzeploegzit-
ten. Gilbert won hem al twee
keer, Van Avermaet rijdt altijd
een schitterende finale.
Wij moeten onze ambitie dan
ook niet onder stoelen of
bankensteken.Wiewint, isniet
belangrijk, als we maar win-
nen. De twee kopmannen krij-

gen ook voldoende steun van
hunploegmakkers.Onderlinge
rivaliteit is er niet. Gilbert en
Van Avermaet kunnen perfect
met elkaar koersen. Dat heb-
ben ze inhet verleden al bewe-
zen. Ikziegeenenkelprobleem,
de renners ook niet. Dus hoe-
venwij onsniet druk temaken.
Tien jaar is het geleden dat

PhilippeGilbert (33) zijn eerste
Omloop won. Twee jaar later
volgde de tweede. Een derde

triomf brengt hem zaterdag
op gelijke (record)hoogte
van Sterckx, Bruyère en Van
Petegem.
“Graag”, zegt hij in het

nieuwe Hotel Mercure in
Roeselare. “Het blijft een
belangrijke race voor ons,
Belgen. Ikkende impact.Maar
mijn doelen volgen later dit
voorjaar. Milaan-San Remo,
om te beginnen. Ik ben goed,
maarhebnogwatwerkvoorde
boeg om super te worden.”

Geen staatszaak
Ondertussen blijven ze de
kwestie Gilbert-Ronde van
Vlaanderen bij BMC voor zich
uit schuiven. “Neen,wehebben
nog niet gepraat”, aldus team-
manager en ‘decision maker’
Jim Ochowicz. “Nog even

geduld, een dag of tien. De
Omloopzalonzebeslissingniet
beïnvloeden. Ook de verhou-
ding tussen Gilbert en Van
Avermaet is geen issue. Ham-
vraag is hoeveel een mens in
zo’nvoorjaaraankan. ‘Phil’ kan
toch niet elke koers op de
kalender rijden?En, inalle eer-
lijkheid: bij afwezigheid van
Porte enVanGarderenhebben
wegeenalternatief voorGilbert
als kopman voor de Arden-
nenklassiekers.”
Veelzeggend,dezeargumen-

ten? Gilbert haalt er de schou-
ders bij op. “Voor jullie is het
een staatskwestie, voor mij is
de Ronde slechts een van de
vele wedstrijden van het sei-
zoen. ‘Officieel’ kan ik er nog
niets over zeggen. Het nieuws
komtwel.” ⇥JDK/BELGA�

K Preben Van
Hecke: ‘Oké,
wielrennen is

een zware
sport, maar
werken kun
je dat toch

niet noemen.’
© JONAS
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‘Wie wint, is niet
belangrijk, als we
maar winnen’

VALERIO PIVA
PLOEGLEIDER BMC

Van der Poel
wintmeteen op
mountainbike

Mathieu van der Poel heeft zijn
eerste overwinning als moun-
tainbiker nu al beet. Hij won op
Cyprus de eerste rit van de
Sunshine Cup, voor de Zwitser
Giger en de Brit Ferguson. “Ik
heb mezelf toch verbaasd”,
aldus Van der Poel, die met het
oog op een mogelijke deel-
name aan de Spelen in Rio
zoveel mogelijk punten wil ver-
garen om zijn startpositie in de
WB-manches te verbeteren. “Er
werd vooral keihard bergop
gereden. Ik versnelde op vijftien
kilometer van de finish, maar op
de laatste steile klim kwam
Giger me voorbijgereden. In de
laatste vijfhonderd meter heb
ik hem op mijn beurt nog
geremonteerd.” ⇥JDK�

Wickmayer in
halve finale
in Acapulco

Yanina Wickmayer (WTA 52)
heeft zich geplaatst voor de
halve finale van het WTA-ten-
nistoernooi in het Mexicaanse
Acapulco. Ze won in twee sets
van derde reekshoofd Anastasia
Pavljoetsjenkova (WTA 25).
Wickmayer neemt het in de
halve finale op tegen Sloane
Stephens (WTA 24). De als
tweede geplaatste Amerikaanse
verzekerde zich gisterochtend
van een ticket voor de laatste
vier door de Japanse wildcard
Naomi Osaka (WTA 114) in twee
sets te kloppen.
De andere halve finale gaat tus-
sen de Slowaakse Dominika
Cibulkova (WTA 66) en de
Amerikaanse Christina Mchale
(WTA 64). ⇥BELGA�

Bobsleevrouwen
eindigen vierde
inWereldbeker

ElCe Willemsen en Sophie
Vercruyssen zijn vijfde geëin-
digd in de afsluitende
Wereldbekermanche in
Königssee in Duitsland. In de
eindstand van de Wereldbeker
legt het duo beslag op de
vierde plaats.
Na de eerste heat stonden ze
vijfde. In de tweede heat miste
het Belgische duo zijn start vol-
ledig. Met een sterk slot konden
ze de schade beperken. De
overwinning was voor het
Amerikaanse duo Meyers
Taylor/Jones. In de eindstand
van de Wereldbeker kapen
onze landgenoten dus net geen
medaille weg. De eindzege is
voor het Canadese duo
Humphries/Lotholz. ⇥BELGA�

Wawrinka tegen
Baghdatis in
finale Dubai

De Zwitser Stan Warinka en de
Cyprioot Marcos Baghdatis
spelen vandaag de finale van
het met 2.249.215 dollar gedo-
teerde ATP-toernooi van Dubai.
Baghdatis schakelde in de halve
finale het Spaanse zesde reeks-
hoofd Feliciano Lopez uit.
Wawrinka, tweede reekshoofd
op het hardcourt in de
Verenigde Arabische Emiraten,
hoefde zijn halve finale niet vol-
ledig af te werken. Zijn tegen-
stander, Nick Kyrgios, gaf in de
tweede set op wegens een rug-
blessure. Baghdatis gaat voor
een vijfde ATP-titel, de eerste
sinds 2010. Wawrinka kan een
dertiende titel op zijn palmares
brengen. In de vijf vorige ont-
moetingen kon Baghdatis niet
winnen van Wawrinka. ⇥BELGA�

K Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet gaan
allebei vol voor de overwinning. © BELGA

BMC: ‘Hebben twee grootste favorieten’


