
Europees record te lopen. Maar danmoeten we
eenperfecte race lopen, zoals vorig jaar.”
De belangrijkste parameter is de loting.Wie de

binnenbaan trekt, kan het meteen schudden. “Je
moetvoorinkunnenzittenenjeeigenracekunnen
lopen”, legt Kevin Borlée (28) uit. “Indoorwordt er
veelmeergetrokkenengeduwd.Indebochtenkun
je echt veel terrein verliezen. Het volstaat dat ze je
daar afsnijden en je bent je snelheid kwijt. Om je
danweeropgang te trekken,niet evident.”
Zijn tweelingbroerJonathanknikt: “Debuiten-

wereldsnaptnietaltijdhoeveelkrachtenhetkost
om je positie vast te houden. Indoor is de 4x400
meter een heel tactische race. Je kunt alleen op
derechtestukkeninhalen, jemoetde juistebeslis-
singnemenophet juistemoment.Eén foutjekan
ons zuur opbreken. Het helpt als je dan ervaring
hebt.Wezijnookafhankelijkvandeandereteams.
Goed mogelijk dat de mensen van ons dezelfde
prestatie als vorig jaar verwachten, maar het
niveau ligtopeenWKtocheenpakhoger.Vooral

de baanindeling zal bepalend zijn. Stel dat je
baan1 loot,danverlies jeperrondemakkelijk
een tiende van een seconde.”

Opwarmertje voor Rio
Hetisoverigensopvallenddatde4x400meter-
ploeginPortlandaantreedt, terwijlzedeedi-
tiesvan2012linkslietenliggenineenolym-
pischjaar.ZogeeftvijfkampsterNafiThiam
nuookdevoorkeuraaneentrainingsstage
bovenhetWKindoor.JacquesBorléelicht
toe:“Deredeniseenvoudig:hetWKindoor
valt laterdanandersinhet jaarenwekun-
nennumakkelijkaansluitenoponzestage
inOrlando,zonderlasttehebbenvanjetlag.

Ik ziehetWKindoorvooral als eengoedevoor-
bereiding richting Spelen. En een hele winter
zonder competitie, dat is ookniet plezant.”
Nuvalt zoonDylanhemwel bij: “De zin om

te presteren is er, maar hoe het ook afloopt,
medaille of geenmedaille, dat verandert verder
niets.Er isdit jaarmaarééndoel:deSpeleninRio.
HetWK is nietmeer dan een opwarmertje.”
Kevinglimlacht: “Maarhet is enblijftwel een
WK,hé.”Dylan: “Hopelijkeentjemetdezelfde
smaak als het EK vorig jaar.” �VH⌅

Goud op hetWK indoormorgen in de finale
van de 4x400meter?Mogelijk. Zilver?
Moet kunnen. Brons?Minstens. Er zijn
evenwel twee voorwaarden: de Belgian
Tornadosmoeten hun Europees record
van 2015 verbeteren of benaderen en de
baanindelingmag niet te nadelig uitvallen.

Delaatste jarenvolstondeentijdvanomenbijde
3:04 voor het podium. Met hun nationale en
Europeserecordvan3:02.87moetendeBelgen in
principe dus altijd in de medailles lopen. Ook al
is Julien Watrin er niet bij op dit WK indoor in
Portland–hijdeedwelmeeophetEKindoorvorig
jaar,waarBelgië goudgreep–, dannogmoet zijn
vervangerRobinVanderbemden instaatzijnom
metdedrieBorléesnaarhet podiumte sprinten.
Nationaal trainer JacquesBorlée sust:

“Dit is eenWK, geenEK;eenwereld
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Als elke seconde telt,
is één foutje dodelijk

‘Indoor wordt er veel meer
getrokken en geduwd.

In de bochten kun je echt
veel terrein verliezen’

KEVIN BORLÉE

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Epoggio
onde van SanLuis, Qatar, Oman, de
Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade
Bianche, Tirreno, Paris-Neige,Handzame
Classic: steek zewaar uplaats heeft, geniet
ervan als u desgevallendheeft gewonnen,
maar besteed er voorts niet te veel aan-
dacht aan. Vandaag begint dewielerlente,

vandaag is de eerste echte koers.
Bijna 300 kilometer vlak endan eenheuveltje

over, zowordtMilaan-Sanremonogweleens al
te simpel voorgesteld. De capi voorafgaand aande
Poggio ennatuurlijk de Cipressa zijn lopers,maar
in eennerveuze, snellewedstrijdwordendat flinke
kuitenbijterswaar de sterke renners de jus uit de
benenhalen vandeminder sterke. In de laatste
kilometer vóór de top vandePoggio en de drie laat-
ste kilometers licht bergaf naar de streepwordt het
verschil gemaakt.
Naar het schijnt hebbenwij dit jaar een paar

kanshebbers omMilaan-Sanremo tewinnen.
Datwordt dan tijd,want het is geleden vanFons
DeWolf in 1981 dat eenBelgwon (Andrei Tsjmil,
winnaar in 1999,was eenMoldaviërmet een
Belgisch paspoort).
Overigens circuleert opTwitter een interessant

grafiekjemet de gemiddelde klimsnelheden opde
Poggio vande laatste 35 jaar. Vanaf 1991 (Claudio
Chiappucci),met een piek in 1994 (Giorgio Furlan),
gingendie snelhedendoor het dak. In 1990was
mennog tegen eenmodale 31,5 kilometer per uur
naar boven gereden. Een jaar laterwerd datmet-
een 36,5 en Furlanhaalde in 1994 zelfs een feno-
menale 38,5 op een klimvan4 kilometermet een
stijging van omennabij de 4 procent.
Als de Poggio de Epoggiowordt. Want aande

hand vande snelste klimtijden kanmenperfect de
geschiedenis van de bloedmanipulatie reconstrue-
ren. In 1994 stondhet Italiaans epogebruik op zijn
hoogtepunt. Furlan reed voorGewiss-Ballan van
dokterMichele Ferrari en diewonnendat jaar ook
deWaalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, deRonde
van Italië enwerden tweede in
deRonde vanFrankrijk.
Na 1997 (hematocrietcon-

trole) daalden de gemiddelde
snelheden geleidelijk, omna
2001 (epo-urinetest) zelfs te
zakken tot 34 kilometer per
uur. Vervolgens steeg de snel-
heidweer (bloedtransfusies),
al plafonneerde die tussen 36
en 36,5. Na de invoering van
het bloedpaspoort in 2008
zakte dieweer elk jaar. Vorig
jaarwas eenuitschietermet
34,5 per uur,maar in 2013 en
2014was de snelste klimmer
amper bovende 32uitgeko-
men.
Milaan-Sanremo is een

vande vijfmonumenten,
samenmet deRonde van
Vlaanderen, Parijs-Roubaix,
Luik-Bastenaken-Luik en
deRonde vanLombardije.
Samenhebbendie ietsmeer dan vijfhonderd
edities georganiseerd. Belgische renners hebben
er daarvanmeer dan tweehonderd gewonnen,
jammer genoeg demeeste daarvan voor of kort na
deTweedeWereldoorlog,met een piek rondde
jaren 70. EddyMerckx alleennamernegentien
voor zijn rekening. RogerDeVlaeminck is tweede
opdie lijstmet elf enTomBoonen staat zevende
met zeven overwinningen, éénminder danRik
VanLooy.
Jammer,maar resultaten behaald in het ver-

leden zijn geen garantie voor de toekomst.We
hebbende laatste drie jaar in geen enkele vandie
monumentenprijs gereden endat is nooit eerder
gebeurd in de geschiedenis vanhetwielrennen.
Zowel in Parijs-Roubaix als deRondeVan
Vlaanderenwachtenwe al sinds 2012 (het Boonen-
jaar) op eenBelg. In Luik-Bastenaken-Luikwach-
tenwe sinds 2011 (hetGilbert-jaar) en in deRonde
vanLombardijemoetenwe al teruggaannaar
2010 (het begin vanhetGilbert-jaar). InMilaan-
Sanremo zijnwenooit erg succesvol geweest.We
hebben slechts twintig keer op demythischeVia
Romagewonnen,maar Eddy (zeven) enRoger
(drie) nemen al de helft van die overwinningen
voor hun rekening.
Vande zestien edities tussen 1966 (Merckx)

en 1981 (FonsDeWolf) kon slechts vijf keer een
niet-Belg in Sanremowinnen.Nadienwonnooit
nog eenBelg.Milaan-Sanremo is net als Luik-
Bastenaken-Luik een klassieker voor de grote
motoren endaarommeer demaat der dingen
in hetmodernewielrennendanVlaanderens
Mooiste.Wewachten al even op eerste Belg die
daar kanwinnen en zohet kasseiknotsen over-
stijgt.
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Milaan-Sanremo
is een klassieker

voor grote
motoren en

daarom demaat
der dingen in
het moderne
wielrennen.
Meer dan

de Ronde van
Vlaanderen

column

Belgische estafetteploeg mikt op podium tijdens WK indoor in VS

Een nieuw seizoen, nieuwe
regels in de formule 1.
Voorop staat dat de
kwalificaties nuworden
gereden als een soort
afvallingsrace. De startgrid
voor de eerste race,morgen
inMelbourne, zou dan ook
kunnen verrassen.

Hoehetwerkt: dekwalificaties,
die de startgrid voor de race
bepalen,verlopenindriesessies
vanongeveereenkwartier.Aan
het einde van de eerste twee
sessies vielen vroeger telkens
eenaantal auto’suit,waarnade
overblijvende tien coureurs in
de derde sessie voor de pole-
position reden. Dat principe
blijft overeind,maardemanier
waarop coureurs afvallen,
verandert ingrijpend.
Nu begint het feest al na

zevenminuten inde eerste ses-
sie: dan valt om de anderhalve
minuut de traagste coureur uit
tot er vijftien auto’s overblijven.
Diegaannaarde tweedesessie,
waar dat spelletje wordt over-
gedaan tot er nog acht overblij-
ven. Indederdesessiehetzelfde
tafereel, tot er nog twee auto’s
overblijven.Die tweerijdendan
tegelijkertijd tegen elkaar voor
de poleposition, in een sprintje
van anderhalveminuut.
Dit systeem zal voor meer

nervositeit enspanningzorgen.
Coureurseningenieurskunnen

minderplannenwanneerzeop
depistegaan.Verwachtookdat
er meer auto’s tegelijk op de
piste komen en er dus file kan
ontstaan,met een grotere kans
opruzie tussendecoureurs.Het
zijn allemaal factoren die de
kansopverrassingenvergroten.
Zoals topcoureurs die er veel te
vroeg uit gaan, jawel.
DaarishetBernieEcclestone,

groteaanstekervanhetnieuwe

systeem,natuurlijkomtedoen.
Hijwil vermijdendatHamilton
en Rosberg, ook dit seizoen de
favorieten met hun Mercedes,
de polepositions rustig onder
elkaarverdelenenvandieeerste
rij naar de overwinning rijden.
Ecclestone probeerde zelfs

hetprincipevandeomgekeerde
startgrid in te voeren: de kam-
pioenschapsleider die achter-
aanmoetstarten. Datwildende
teams niet. Het nieuwe format
is dan ook een compromis. �JB⌅

Formule 1 krijgt
race vóór de race

F1-baas Ecclestone
wil vermijden

dat Hamilton en
Rosberg weer de
poleposities onder
elkaar verdelen

WKATLETIEK INDOOR
Samenvatting op Eén
om 14 uur

M Vlnr: Robin
Vander-
bemden en
de broers
Dylan, Kevin
en Jonathan
Borlée werken
een laatste
training af
voor het WK
indoor.
© PHOTO NEWS

vanverschil.Volgensmijzijnwebeterdanvorigjaar
wantwatKevin, JonathanenDylandezewinterop
training toonden, dat heb ik nog nooit van hen
gezien.Maarikgamijnatletengeendrukopleggen
eneenmedaille eisen.”
Zijn jongste telg, de 23-jarige Dylan Borlée, is

minder diplomatisch. Zijn individueel zilver op
de 400 meter en goud met de 4x400 meter van
2015 smakenduidelijknaarmeer: “Zo’nmedaille
zit altijdergens in jeachterhoofd. En ja,hetmoet
mogelijk zijn om met dit team een nieuw


