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ielrennen is de helft hard trappen
en de helft uit de wind blijven.

Een wielerwaarheid als een koe
die in Doha en wijde omstreken
door de hoofden zal spelen van al
wie denkt een kans te maken op de
wereldtitel. Zoals de Belgen die
samen met de Nederlanders hopen
op een stevige wind om het mon-
diale en multiraciale WK-peloton uit
te dunnen tot een West-Europese
elite. 

Laaglanders hebben aan één blik
genoeg en op een ideaal stuk zullen ze
dan hele of halve baan gaan rijden. De
Engelsen zullen echelon roepen en de
Fransen éventail. De Italianen bordure
maar ze vergissen zich want dat is de

vertaling van ‘op de kant trekken’ of ‘in the
gutter’ (het gootje). Het resultaat blijft het-
zelfde: blinde paniek. Ook de rest van de
wereld zal weten wat hen dan te doen staat:
aanklampen en hopen dat ze het geluk heb-
ben mee te mogen schuiven in de eerste
waaier.

“Een lang stuk, wind schuin vanachter,
geen hindernissen als huizen of publiek,
enkele sterke mannen die tien minisprintjes
rijden en het peloton scheurt gegarandeerd in
verschillende waaiers.” Aldus ex-prof Frank
Hoste, Radio 1-cocommentator tijdens de
Tour en koersdirecteur van Gent-Wevelgem,
de windkoers bij uitstek in onze contreien.
Hoste kent alle geheimen van die buitenge-
woon spectaculaire koersontwikkeling.

Ook goed op de hoogte is José De Cauwer,

zijn collega-commentator van Sporza, en zelf
ooit als renner in dienst van Nederlandse
ploegen. “Waaiers zijn van oorsprong een
Hollands fenomeen. In de Zeeuwse koersen
op die lange, rechte wegen zonder hindernis-
sen was het altijd van dat. De Nederlanders
warmden zich op, kwamen naar de start, hiel-
den zich vast aan de nadar, het startschot ging
en meteen reden ze in een waaier het dorp uit.
Vervolgens werd gekoerst tot viervijfde eraf
lag en zo ging het naar de meet.”

Derde plek, beste plek
Eerst wat lagere-schoolfysica. Een renner
moet drie weerstanden overwinnen: de rol-
weerstand van de weg, de helling en de lucht-
weerstand. Een renner fietst dus altijd een
beetje tegen de wind/lucht, ook al blaast de
wind in de rug. Hellingen zijn er niet in Doha
en aangrenzende woestijn, het asfalt ligt er
lekker glad bij: de lucht is bijgevolg de voor-
naamste tegenstander. En hoewel warme
lucht minder zwaar is dan koude lucht, blijft
het lucht die weerstand biedt. Renners rijden
in elkaars spoor om uit de wind te rijden, of
met verminderde luchtweerstand. Zelfs ook
als de wind in de rug waait, heb je profijt om
in het zog van een ander te rijden. In het

Engels heet dat drafting.
Drafting is pas echt voordelig vanaf 20 kilo-

meter per uur, maar hoe groter de weerstand
van de oppervlakte, hoe minder de winst.
Voor mountainbikers die met 20 per uur op
keien en zand klimmen, is die winst minder
groot dan bij wegrenners. 

Wat gebeurt precies bij het draften?
Fysicus Charles Dauwe (zie de site fietsica.be)
legt uit. “Pal achter de eerste renner ontstaat
een zone met verlaagde luchtdruk. De tweede
renner moet dicht op het wiel in de zone rij-
den om meegezogen te worden. De winst die
hij haalt uit het draften, verschilt volgens de
snelheid en of de eerste renner handen boven
op of onder in het stuur heeft, maar telkens is
dat voordeel aanzienlijk.” 

De meeste studies wijzen uit dat je een
kwart en in ideale omstandigheden tot soms
een derde minder vermogen moet leveren als
je niet op kop rijdt. Erwin Koninckx, als
wetenschapper in dienst bij de Belgische en
Vlaamse wielerbond, deed destijds onderzoek
naar het fenomeen in een windtunnel. “Als
twee renners samen rijden, heeft de tweede
het meeste voordeel. Ook bij drie renners
heeft de tweede het meeste voordeel. Bij vier
renners is de derde plek de meest voordelige
en bij nog meer renners blijft dat plaats drie.”

Vreemd genoeg heeft ook de renner op kop
baat bij één renner of meerdere renners die in
zijn wiel zitten, zo vond Koninckx. “Normaal
ontstaat achter de eerste renner een ruimte

van lagedruk die hem achteruittrekt, maar
niet als die ruimte wordt opgevuld door een
andere renner. De winst op kop is bedui-
dend minder dan die in het wiel, maar hoe
sneller ze rijden, hoe groter de winst.”
Moraal van het verhaal: renners die elkaar
begrijpen, rijden samen sneller dan dat ze
alleen zouden rijden, zelfs al rijdt er maar
één op kop. En ook om te onthouden: hoe-
veel er ook rijden in je peloton, de derde
plaats is altijd de meest voordelige.

De (dubbele) waaier
Een groepje renners dat toevallig getrapt
achter elkaar rijdt en waarbij de ene na de
andere kop trekt omdat de wind schuin op
kop blaast, wordt ook soms een waaier
genoemd. Specialisten zijn het daar niet
mee eens. Een pelotonnetje dat zich zoals
trekvogels in waaiervorm een weg baant
door de wind en geregeld iemand anders
op kop zet – zie de ploegentijdrit – is nog
geen waaier. De echte waaier is een dubbele
waaier.

Frank Hoste legt uit: “Die bestaat uit een
groepje van een aantal renners – in het
begin meer en later minder – dat probeert
weg te rijden uit een groot peloton, gebruik-
makend van de wind, en met hele snelle
aflossingen een hoge snelheid aanhoudt
waardoor een dubbele rij renners ontstaat.
De ene rij rijdt naar de kop, de andere komt
van kop af. Het is een smalle ellips die zich
ronddraaiend vooruitbeweegt.”

Wat zijn de noodzakelijke ingrediënten
voor een mooie waaier met kans op overle-
ven? Sterke mannen met goesting om te
koersen, en wind. Maar welke wind? Laten
we meteen hét vooroordeel van de wieler-
toerist, bevestigd door allerlei websites, uit
de wereld helpen. Het peloton is niet bang

Dit wordt het WK windrijden: een handleiding

Niks, nada,              . Dat viel er te beleven 
in Qatar na zes dagen WK wielrennen, 
op de gelukte reanimaties van oververhitte
renners na. Bij de profs berust alle hoop op
een ongetwijfeld warme maar toch vooral
stevige woestijnwind.
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van wind, om te beginnen als die pal in de
rug blaast. Vreemd genoeg is het peloton
ook niet echt bang van wind op kop, ook
niet als die schuin op kop staat. Dan zetten
ze wel een paar mannetjes op kop en ver-
stoppen zich netjes achter een brede rug.
Wie dan mag schuilen, rust uit.

Zijwind is al een ander verhaal, maar het
rode waaieralarm gaat pas echt af bij wind
schuin in de rug, liefst op een lang recht
stuk, zonder hindernissen. Frank Hoste:
“Wind schuin in het voordeel, dát is waaier-
wind. Als dan de sterke mannen naar voren
komen, is het minutenlang een strijd op
leven en dood.”

Voorbeelden van waaiers zie je bij ons in
het voorjaar in De Moeren in Gent-
Wevelgem. Ook in de Tour de France komt
een waaier af en toe voor. De moeder van
alle waaiers was rit drie in de Tour van

2009 toen 29 renners op de brede weg naar
La Grande Motte een waaier vormden en
rond begonnen te draaien onder impuls
van Mark Cavendish en Lance Armstrong.
Voor renner dertig was geen plaats meer
om aan te pikken en hij moest lossen.
Renner dertig was Alberto Contador, bij
Astana ploegmaat van Armstrong, die zich
van geen kwaad bewust was.

Vier jaar later lapte Alberto Contador
Chris Froome hetzelfde op weg naar Saint-
Amand-Montrond. De Saxo-Tinkoffs kwa-
men naar voren en reden een tijd hard op
kop, het peloton brak en Froome zat in de
tweede waaier die op enkele seconden van
de eerste bleef hangen, maar ineens brak de
weerstand van Sky en werd de kloof een
minuut.

Een recenter voorbeeld uit de Tour was
het mini-waaiertje van Peter Sagan en Chris

Froome in de elfde etappe. Frank Hoste zag
wat er gebeurde. “Eigenlijk was het Fabian
Cancellara die de aanzet gaf, alleen geraakte
die niet op gang. Toen ineens Peter Sagan een
snok gaf en hij Maciej Bodnar meehad, kon
Cancellara niet volgen. Froome wel, omdat hij
de hele dag al uit de wind had gezeten, en die
reed er samen met Geraint Thomas naar toe
en met hun vieren draaiden ze mooi rond.”

Korte pieken, 
hoge vermogens
Volgens de specialisten zijn de sterke jongens
op hun best in de waaiers. Korte pieken van
hoge vermogens, keer op keer, daarop heeft
bondscoach Kevin De Weert ook geselecteerd.
Nicolas Maes, Oliver Naesen, Jasper Stuyven,
Tom Boonen, Greg Van Avermaet, Jürgen
Roelandts, Jens Debusschere, Jens Keukeleire
en Iljo Keise, geen land kan zoveel kwaliteit
voor dat soort werk inzetten. Toch zal een van
die sterke mannen zich na een signaal van de
kopmannen moeten opofferen om het pelo-
ton op een lint te trekken. In een tweede
moment zal de man vooraan links of rechts
van de weg gaan rijden, afhankelijk van waar
de wind komt. Op normale wegen bij ons kan
er dan vijftien tot twintig man mee in de
waaier. In Qatar wellicht iets meer. 

Frank Hoste: “Het komt erop aan de juiste
groep mee te hebben met mannen die 
meedraaien als ze beginnen af te lossen. 
Dat aflossen gebeurt kop over kop. Van het
moment dat je vooraan komt, ga je opzij en
haal je de druk van de pedalen. Een sleper
die niet op kop komt, betekent meer energie-
verspilling voor anderen. In het begin als er
nog te veel renners aanhangen, is het ook
een gevecht als je van kop af komt om te 
kunnen of mogen inschuiven. Ofwel hang 
je dan het smeerlapje uit en kwak je je 
ertussen, ofwel laten ze je ertussen. 

“De eerste minuten zijn de kwaadste. Dan
rijd je tien keer een sprint, niet zozeer als je
op kop komt, maar als je van kop af gaat om
in te schuiven en in te pikken bij de man voor
jou. Vervolgens schuif je geleidelijk aan weer
meer naar voren tot je weer op kop komt,
vooral niet versnelt of heel geleidelijk, en

weer van kop af gaat.”
Na die openingsminuten van koersen tot

het gaatje wordt de schade opgemeten. De
breuk in het peloton is ontstaan bij de renner
die niet meer in de lagedrukzone van de ren-
ner voor hem kon blijven rijden omdat er aan
de kant van de weg geen plaats meer was. Op
een lint achter een waaier blijven aan rijden is
onbegonnen werk, want dan krijg je te maken
met te veel luchtweerstand. Aangezien die
renners veel meer energie hebben verkwan-
seld dan de mannen op kop, wordt het gat
snel groter.

In een laatste move komt het erop aan de
groep uit te dunnen tot het juiste aantal ren-
ners. Twintig is te veel. De hele sterke renners
van het groepje zullen het dan heel even op de
kant trekken – tegen de stoep of wegrand,
vandaar la bordure – zodat alleen de allerbes-
ten in hun wiel overleven.

Hoste: “Vijf tot zeven vind ik ideaal. De man
op kop gaat dan halfweg de baan rijden of
daar waar hij schat dat er nog een stuk op
zeven uit de wind kunnen zitten. Dat is weer
een beetje oorlog tot ook die schifting is door-
gevoerd.”

José De Cauwer: “Dan komt het erop aan
slim te zijn. Als je nog net hebt kunnen inpik-
ken, kun je de sympathieke uithangen en de
man die van kop af komt voor jou laten
inschuiven. Iedereen is blij met die geste,
want je maakt plaats maar jij zit voortdurend
uit de wind want je komt nooit op kop. Bij
waaiers moet je vooral je hoofd erbij houden.
In de wind verbruik je te veel energie en dat
merk je pas als je aan de streep komt.”

‘Wind schuin in 
het voordeel, dát is

waaierwind. Als dan
de sterke mannen naar

voren komen, is het
minutenlang een strijd 

op leven en dood’
FRANK HOSTE
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Overbevraging
e kunt de internationale wielerbond verwijten
dat ze naar Qatar zijn gegaan met hun WK,
maar als eerste buitensport ooit jonge mensen
door de woestijn sturen op het heetst van de dag,
is anders best wel grensverleggend, weze het
dan in debiliteit. Innoverend hoe er ook een
wetenschappelijk experiment aan werd gekop-

peld: renners werden gevraagd om pillen te slikken met
daarin thermometertjes die de kerntemperatuur van
het lichaam zouden doorsturen. 

Moeten we te doen hebben met die arme wielren-
ners? Ja, omdat ze voor een voldongen feit zijn gesteld.
De coureurs zitten in Qatar omdat die bond van hen
absoluut een keertje naar de VS wilde met het WK.
Hoezo dan Qatar? Welnu, er waren gerede twijfels of
Richmond 2015 het zaakje financieel rond zou krijgen
en in geval van een teruggave van dat WK, hadden ze
bij de UCI een organisator nodig die meteen kon insprin-
gen. Van alle kandidaten die zich toen hadden gemeld,
had alleen Qatar dat moeiteloos geflikt en die kregen
dus de editie 2016 met de uitdrukkelijke toezegging dat
ze eventueel al in 2015 in de dans zouden springen.

Overigens hebben de Amerikanen de financiering
van dat WK in Richmond nooit rond gekregen: ze had-

den 17 miljoen dollar ingesto-
ken en kwamen er eerst vijf en
uiteindelijk nog twee te kort.
Ten slotte heeft de UCI bij
monde van voorzitter Cookson
met de Amerikanen een deal
gesloten waarbij hij nog één
achterstallig miljoen van de
twee kreeg, op voorwaarde dat
hij de claim op dat laatste mil-
joen zou laten vallen. Daarom
heeft Cookson na zijn aantre-
den in 2013 nooit meer een poot
uitgestoken naar die waanzin
van fietsen in een hete woestijn
in Qatar. Hij had de Arabieren
nodig als back-up voor 2015 en
kon het bijgevolg niet maken
hen te dumpen voor 2016. Dat
zou Cookson zijn herverkiezing
kunnen kosten in 2017.

Nathan Van Hooydonck
werd van de week geïnterviewd.
Hij verbaasde zich erover dat de
organisatie hem was komen
vragen of hij liever de afstand
wat ingekort zag. Hij was ver-

ontwaardigd: moeten ze dat nu aan ons komen vragen?
Naar aloude Vlaamse traditie heeft hij zijn mond gehou-
den. Kun je hem dat verwijten, als je weet dat hij van de
week 21 is geworden? 

Natuurlijk zouden ze dat aan de renners moeten vra-
gen. En vooral aan de renners, aan hun vakbond en mis-
schien ook af en toe aan de ploegeigenaars. En naar
hun wensen zou het circus zich moeten plooien. In elk
geval moeten ze het niet aan Eddy Merckx vragen want,
wat die tegenwoordig allemaal uitkraamt in het belang
van zijn bankrekening, hoogst gênant.

Wielrennen is geen tafeltennis, waar het grootste
gevaar bestaat in die ene kans op één miljoen dat je een
balletje in je oog krijgt. Wielrennen is een hoogst gevaar-
lijke sport en het wordt tijd dat renners hun zeg krijgen
in het hoe, wat, waar en wanneer van hun sport. Die
inspraak hebben ze nooit gekregen en – eigen schuld,
dikke bult – die hebben ze nooit gevraagd of geëist.

Nu is het weer de warmte, dan weer de kou. De vol-
gende keer de zwaarte van een etappe of de steilte van
een klim. Overbevraging van de sporter loopt als een
rode draad door het wielrennen. Dit is een sport die is
begonnen met zesdaagsen voor één man; wie het minste
sliep, won. Vervolgens werd de Tour de France uitge-
vonden. Alle Pyreneeën-ritten van de voorbije editie
reden ze toen in één etappe, over moddercols. Les for-
çats de la route schreef Albert Londres in 1924, de
dwangarbeiders van de weg.

Er is in honderd jaar weinig veranderd. Doorheen
de geschiedenis vind je legio voorbeelden van gevaar-
lijke etappes of loodzware wedstrijden, in helse omstan-
digheden gereden. De renners die zich daartegen heb-
ben verzet, kun je op één hand tellen. Bernard Hinault
en zijn hetze tegen de Koppenberg is de bekendste, maar
verder hebben ze alles lijdzaam ondergaan, in zoverre
dat ze zoals Jacques Anquetil zelfs hun dopinggebruik
ermee vergoelijkten. 

Je zou bij wijze van hyperbool kunnen eindigen met
de frase ‘er zullen doden moeten vallen, voor er iets
verandert’. Dit is het drama van het wielrennen: er zijn
doden gevallen en er zullen er nog vallen, en niks ver-
andert.
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‘Wij hebben de sterkste ploeg’

► Bondscoach 
Kevin De Weert gelooft
heel hard in de 
Belgische kansen 
op het WK in Qatar.

► Het peloton
valt uiteen in
waaiers in 
rit 1 van de
Ronde van
Qatar 2015.
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