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Nooit eerdermoest Tom
Boonen zo langwachten
op een eerste seizoenszege.
Zaterdagwas het eindelijk
prijs in de openingsetappe
van deRonde vanWallonië.

Tom Boonen (35) voelt zich in
dezeRondevanWalloniëprima
in zijn vel. Dat zie je aan zijn
manier vankoersenen jehoort
het aanzijnmaniervanpraten.
Boonenhadhetvoordestart in
Monceau-sur-Sambreoverzijn
contractverlenging bij Etixx-
QuickStep. “Ik heb geprobeerd
omme voor te stellen hoe het

zouvoelenomvolgendjaarmet
eenandershirt aandestart van
de klassiekers te staan. Ik zag
het echtniet voorme.En ikheb
hetgevoeldatdemeestenernet
zooverdenken.Eenoudeboom
verplantendoe je trouwensniet
zonder risico”, lacht Boonen.
“Er waren twee opties: ver-

trekken naar een nieuwe ploeg
en nog twee jaar doorgaan. Of
blijven bij de mensen die me
veertien jaarhebbenbijgestaan,
ommijn carriere te beëindigen
op de piste van Roubaix.Mooi,
toch? Bovendien had ik een
startdatum nodig voor andere

dingen waar ik mee bezig ben.
Dat is bij deze ook geregeld.”
Boonenzounaarverluidtauto-
racen, al wilde hij het daar dit
weekendnogniet overhebben.

Automatismen kweken
Toeval of niet: vijf uur later ein-
digde de openingsrit van de
Ronde van Wallonië op het
Circuit JulesTacheny inMettet.
“We controleerden tot in de
finale. Inde slotkilometer vond
ik ploegmaat Yves Lampaert,
diemetotaanhetbordjevande
laatste 250 meter bracht. De
concurrentievondhetduidelijk

nog te vroeg om aan te zetten,
maar ik waagde het erop. Een
vosverleertzijnstrekenniet,hé.
Maarvooralleduidelijkheid,dit
zijn niet mijn beste sprinters-
benen. Dat ik Démare klop?
Geloofme,als ikermijnzinnen
op zet, kan ik die jongens aan.”
Boonenzegtdathijnu ineen

periode gekomen is waarin hij
zijn sprint opnieuwwil gebrui-
ken. “In functie van een aantal
klassiekers zoals Hamburg,
Plouay en Parijs-Brussel. Maar
vooral in functie vanhetWK in
Qatareindditseizoen.Dusmoet
ikzoveelmogelijkspurtenaan-

wenden om de automatismen
opnieuwaan te kweken.
“Ik weet niet of we het in

Doha in waaiers kunnen trek-
ken. Normaal koersen we daar
in februari, nu in oktober. De
temperaturen kunnen anders
zijn, er kan minder wind zijn.
Maar het is en blijft Qatar, dus
vind ik dat ik er op zijn minst
alles moet aan doen om daar
helemaal klaar voor te zijn.”
GisterenwerdBoonenopde

streepgekloptdoorBorisVallée,
maar hij herhaalde: “Dit zijn
mijn slechtste sprintersbenen.
Hetkanalleenmaarbeter.” �DNR⇧

Boonen: ‘Ik doe er alles aan om klaar te zijn voorWK’

e grote sportzomer van 2016 vliegt voorbij.
Twee derde hebbenwe al achter de rug en
wat hebbenwe gekregen?Een onvoor-
spelde Europese kampioen in het voetbal
en een voorspeldeTour-winnaar. Een
zwakEuro 2016 en een al bij almooie Tour

de France.Wat zat er voorlopig in voor de
Belgen?Een rampzalige kwartfinale na één
goedewedstrijd, de uitschakeling, het ontslag
vande bondscoach en eennationale kater als
nooit tevoren. Datwat het voetbal betreft.
In dewielrennenwerden tweeBelgische

Tour-etappes begroet alsware het gele truien
ophet podium inParijs. Verder niks, behalve
dan een tweede plaats voor de bolletjestrui en
een tweede plaats voor de superstrijdlust.
Belgischewielrenners kleuren allewielerwed-
strijden,maar in de allerbelangrijkstewedstrijd
vanhununiversum, deTour de France, doen ze
nietmee voor de eindoverwinning, en dat is
toch al een jaar of veertig een constante.
De enige uitzondering is JurgenVanden

Broeck,wiens levensdoel omeen goed klasse-
ment te rijden vloektemet deVlaamse klassieke

eendagscultuur; gehoonwas zijn lot.Was ik
maar eenNederlander, zal hij al vaakhebben
gedacht. BaukeMollemaheeft behalve ooit een
etappe in deVuelta ookniks vanbelang gewon-
nen in zijn carrière,maar kreeg dezeTourweer
de nodige egards omdat hij tenminste voor het
hoogste durft te gaan. In de derdeweek vande
Tour ging het finaal fout,maar dat zal hemniet
beletten omzijn droom te blijvennajagen. Ook
StevenKruijswijk enTomDumoulin gingenhet
voorbije jaar ten onder toen ze opwinst stonden
in grote rondes.
Het blijft opmerkelijk dat het platste landmet

de langste bevolking terwereld erwel in slaagt
om in langere etappewedstrijdenmee te doen
omdeoverwinning enBelgië niet in de buurt
komt.WarenMollema, Kruijswijk enDumoulin
Belgen, hun talent zou zijn verknoeid vande
Omloop inmaart tot Putte-Kapellen in oktober.

Olympische Spelen inmineur
Wekrijgen nog een olympischewegrit en daar-
voor hebbenwe vier kopmannen en éénwerk-
mier, aldus bondscoach Kevin DeWeert.
Laurens De Plus is 20 enmag na 170 kilometer
afstappen.Wat daarna gebeurt, is niet duide-
lijk, maar zal ongetwijfeld het voorwerp uit-
maken van een boeiende rondetafel waarbij

finaal geld zal worden geboden.
Een gok?Nadat dewerkmier is uitgewerkt,

zullen deBelgen elkaar tegenwerken op zijn
Belgisch,met uitzondering dan van Serge
Pauwels. Dat ismet afstanddemeest
beschaafde en voluntaristische van alle renners
die naarRio afreizen en ik hebhemdaar vorig
jaar tweede zienworden.Dat is geen garantie
op eenherhaling,maar hijweet tenminstewat
het is omdeVista Chinese eenpaar keer te
moeten oprijden. DeVista lijkt geen spek voor
de bek vanpowerboys alsGregVanAvermaet of
PhilippeGilbert, hooguit voorTimWellens en
Serge Pauwels in een superdag.
Twee derde vande grote hete sportzomer is

voorbij. De start volgendweekend vande
Belgische voetbalcompetitie even buiten
beschouwing gelaten, zijn dieOlympische
Spelenhet derde grote luik vandeze sportzo-
mer. De zestien dagen van eeuwige sportglorie
beginnen op vrijdag 5 augustusmet het natio-
nalistisch vlaggengezwaai van de openings-
ceremonie enhet boegeroepnaar deRussen.
Als u dit leest, ben ik al inRio. Tenminste, bij

leven enwelzijn,want ik tik dit stukje onderweg
nadat ik in FrankfurtAirport drie uur opde

vloer heb geslapen tegenhet raamvanTommy
Hilfiger. DeVerspätung van vlucht LH500 is nu
al opgelopen tot zestien uur. Op eenLibisch
strand in een te klein gummibootjeworden
geduwd, zal ongetwijfeld veel erger zijn,maar
voorwie zoals ik de laatste keer in een luchtha-
venwas om8uur op 22maart én in Zaventem
neemt de afkeer van luchthavens ontzagwek-
kende proporties aan.
Misschien datRio de Janeiro soelaas zal

brengen enhet gemoed alsnog tot rust komt.
Misschien ookniet, want ditwordende Spelen
van scherp zijn. Nooit in de dertig jaar dat ik
professioneel deOlympische Spelen volg, zullen
die onder een slechter gesternte zijn begonnen.
Boven opdemuggen, de onafgewerktewerken,
de verwachte transportproblemen, de vervui-
ling (nietmijn zorg omeerlijk te zijn, voor die
twee keer dat ik zal kunnenpootjebaden) en de
jeugdbendes, komtnuooknog eens de terreur-
dreiging. IS in Brazilië heeft alle politie,militai-

ren enparamilitairen in verhoogde staat
vanparaatheid gebracht. Daar kan ikmij
weinig bij voorstellen,want ze liepen daar
al rond als Special Forces dieRaqqawil-
den veroveren.

Ik beloof u te berichten over het bloed, zweet
en tranen van onze en andere atleten,maar ook
over de Spelen als geopolitiek verschijnsel. Een
voorspelling: over eenmaand, op 22 augustus,
als alles voorbij is inRio, passen de begrippen
anachronisme enolympisme in één zin. Nog
meer ramptoerisme: ook sportief staan de
sterrenniet bepaald gunstig. Nooit in de laatste
dertig jaar zijn deBelgen afgereisdmetminder
sportresultaten behaald in de voorafgaande
jaren. Jawel, dit landhééft een aantal kanjers –
CharlineVan Snick, Evi VanAcker, Philip
Milanov en collegae –maar over het algemeen
is onze spoeling topsportersmetmedaille-
kansen te dun.Aandemeer danhonderd
Belgische atleten omhet tegendeel te bewijzen.

Deze rubriek gaat eenweekje op
Copacabana in tapering omde laatste hand
te leggen aan de olympische voorbereiding.
Afspraak opmaandag 1 augustus.

De sportzomer
van Vandeweghe

Hans Vandeweghe volgt
na het EK voetbal en

de Tour ook de Olymische
Spelen in Rio

‘Dit zijn nog niet
mijn beste

sprintersbenen’
TOM BOONEN
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Belgische wielrenners
kleuren alle wedstrijden, maar
in de Tour de France doen ze
niet mee voor de eindzege.
Dat is toch al een jaar of
veertig een constante

K Eden Hazard vloog met
de Rode Duivels uit het EK
in de kwartfinale. © PHOTO NEWS

K Judoka Charline Van Snick is
een van de Belgische medaille-
kandidaten in Rio. © BELGA

K Jurgen Van den Broeck,
de enige Belg die in de Tour mikt
op het klassement. © PHOTO NEWS
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