
Van Aert is amper een jaar
ouder maar is niet van de

wijs te brengen. Ook als het
niet te best loopt, blijft Van

Aert overeind. 24ste zal hij
nooit eindigen, zoals Van der

Poel in Hoogerheide. “Ik zou mij
zorgen maken, als ik Mathieu was”,

schreef Albert meesmuilend afgelo-
pen maandag in zijn column in Het

Laatste Nieuws.
Waarop Mathieu repliceerde dat hij

zich helemaal geen zorgen maakte, dat
hij twee dagen rust zou nemen, dan
nog een dagje zou trainen en dan
weer rust zou nemen. En dan zou

het wel in orde komen tegen zondag.
In Hoogerheide het voorbije week-

end, waar Van Aert niet deelnam door
zijn knieproblemen, gonsde het van de

geruchten en insinuaties. Is het wel een knie-
probleem? Wat doen renners als ze veertien
dagen uit competitie verdwijnen? Een retori-
sche vraag, beantwoord met: aan het verboden
potje zitten. Zou hij nu corticosteroïden mogen
spuiten, zogezegd voor die knie? En vervolgens
een Albertje doen, zoals in Koksijde? Met dat
laatste werd bedoeld: vertrekken als een speer
en nooit meer omzien. Nys zei daar ooit over,
met rollende ogen: “Ik had al veel gezien in het
zand van Koksijde, maar dat nog nooit.”

Maandag kwam Kevin Pauwels ineens met
een tweet. Kevin Pauwels godbetert, de minst
communicatieve atleet van het hele melkweg-
stelsel: ‘Weer een controle achter de rug.’
Vergezeld van een jpg’tje van zijn dopingcontro-
leformulier. Bij de speciale opmerkingen had hij
de notities ‘geen medicatie, geen supplementen’
netjes met rood omcirkeld.

Kort daarna gaf Mathieu van der Poel met
een identieke tweet nog meer voeding aan de

insinuaties: ‘Groot gelijk, sta ik volledig ach-
ter.’ Met ook een jpg’tje van zijn doping-
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WK cyclocross in Bieles. De logische tweede titel van Mathieu van der Poel of de verrassende tweede 

Koers is het verhevigde leven, veldrijden het verhevigde
dorpsleven: een microkosmos van achterklap,
verdachtmakingen en afgunst. Hoe het Noord-Kempens
wereldkampioenschap het lieflijke dorp Veldrijden verdeelt.
HANS VANDEWEGHE

Ultieme slag in 

geworden. Overigens was dat geen echte dopin-
ginsinuatie en het passeerde, al zorgde het wel
voor een verwijdering tussen de nabije entoura-
ges van de renners.

Vorig jaar bij het WK in Zolder realiseerden
de Van der Poels zich voor het eerst dat zij de
Hollanders waren, de opvolgers van de gehate
Hennie Stamsnijder en Reinier en Richard
Groenendaal, en dat ze vooral niet moesten
denken het Vlaams veldritfeestje te kunnen ver-
storen. Van der Poel die in Kapellen woont en in
België school heeft gelopen en dus moeiteloos
overschakelt van (Nederlands) Brabants naar
(Belgisch) Kempens en als het moet ook Frans,
was tot het WK van Zolder in 2016 in alle
opzichten een grensgeval.

In 2015 was hij in Tabor als 20-jarige wereld-
kampioen bij de profs geworden en daarom was
hij een jaar later in Zolder samen met Van Aert
favoriet. Tot de twee in elkaars wielen ver-
strengeld geraakten en de halve Belg een
hele Hollander werd. Ondanks de
gedeelde schuld kreeg hij in de ron-
den nadien alle
shit van het
publiek over zich
heen. Zijn ploeglei-
der Christoph
Roodhooft zag het effect.
“Mathieu was echt
geschrokken van de
vijandigheid. Dat

oit lag dat dorp in Oost-Brabant, getuige daar-
van een recent interview met Roland Liboton
die zichzelf nog steeds als de nummer één aller
tijden ziet (en dus niet de Oost-Vlaming Erik De
Vlaeminck of streekgenoot Sven Nys), waarop
die laatste in een tweet brandhout maakte van
Liboton. “Af en toe lees ik toevallig de krant en
dan zie je dit. #niveau.”

Vandaag ligt het epicentrum van het veld -
rijden in de Noorderkempen, een gebied dat
zich uitstrekt van Mol in het oosten tot Kapellen
in het noorden. In dat Kapellen woont de
Nederlander Mathieu van der Poel, tussenin in
Lille woont Wout van Aert. Zij zijn de enige
twee topfavorieten voor de wereldtitel zondag
in het Luxemburgse Bieles.

Heel even was er een derde schaduwfavoriet
– Toon Aerts uit Malle, uiteraard ook de
Noorderkempen – maar die kwam twee weken
geleden zwaar ten val en is out. Op slag bleek
ook de regerende wereldkampioen Van Aert
niet gezond: hij had het aan zijn knie. En in
Hoogerheide op de laatste World Cup, waar Van
Aert forfait gaf, zonk Mathieu van der Poel weg
naar een 24ste plaats nadat hij eerst het pad had
geëffend voor zijn landgenoot Lars van der
Haar.

Het mysterie is compleet. Of toch niet?

#janker
Sven Nys verkende het parcours in Bieles en
trok meteen de kaart Van der Poel. “Het is een
technische omloop, met steile afdalingen en nij-
dige klimmetjes, zeer technisch ook, een hele
mooie ronde. Op het lijf van de technische cros-
ser Mathieu geschreven, tenzij het begint te
dooien en regenen, want in de blubber maakt
de power van Wout van Aert weer meer kans.”
De weervoorspelling voor zondag in
Bieles is lichte regen op een bevroren
ondergrond.

Met dat parcours begon een psy-
chologisch spelletje dat nu al weken
aanhoudt. Van Aerts ploegleider Niels
Albert tweette op 10 januari dat hij het
een schande vond dat Adri van der Poel
in Bieles het parcours had gebouwd.
Waarop Mathieu van der Poel terug-
tweette dat Albert wel niet had
geklaagd toen hij op het parcours
van zijn pa wereldkampioen werd in
Hoogerheide.

Dat Adrie van der Poel ook de
parcoursbouwer is van de Grote
Prijs Niels Albert in Boom was mis-
schien nog opvallender, maar alle
aandacht ging naar Van der Poels

hashtag #janker.
Het dorp
Veldrijden had
zijn twist, mis-
schien wel zijn
oorlogje en
Albert, die had
eindelijk zijn zin.
“Concurrenten
moeten niet te lief
zijn voor elkaar, het
mag best wat knet-
teren,” had hij al
eens gezegd.

In het recente verle-
den was al eens een slip of the
tongue gepasseerd, zoals toen
vader Adrie vond dat Wout van
Aert in een jaar tijd “drie keer
langer en zes keer breder” was

O

Programma
WK veldrijden
► Zaterdag
11 uur: WK junioren mannen
13 uur: WK beloften 
vrouwen
15 uur: WK vrouwen elite

► Zondag
11 uur: WK beloften mannen
15 uur: WK elite mannen

► Tv
Live op Sporza (Eén en
Canvas)

Laatste race
voor Wout

van Aert?
De kans is niet

onbestaande dat
Wout van Aert na
het WK niet
meer in actie
kan komen.
“Dokter Toon

Claes heeft me
uitgelegd dat de

blessure erger kan wor-
den door te koersen en dat
we de rest van het seizoen na
zondag zullen moeten bekij-
ken”, zegt de renner. “Ik heb
wel de garantie dat ik door
mijn deelname structureel
niets kan kapotmaken voor
de rest van mijn carrière, dat
was het me ook niet waard.”
Misschien zal Van Aert de
laatste crossen van het sei-
zoen, de finale van de DVV-
trofee en de Super prestige,
dus moeten missen. “Ik kijk
voorlopig niet verder dan het
WK. De rest van het seizoen
zien we wel. Een operatie?
Zeg nooit nooit.” Gisteren
trainde Wout van Aert achter
de brommer, vandaag bekijkt
hij voor eerst het parcours in
Luxemburg. (BA)

heeft hem de benen afgesneden want in nor-
male omstandigheden was hij samen met Wout
terug aan de kop verschenen.”

Een Albertje doen?
Toen Niels Albert de zaken op scherp zette,
had dat ongetwijfeld een psychologische
bijbedoeling. Mathieu
van der Poel is een stuk
wisselvalliger dan zijn
eigen Wout van Aert,
dat had hij zelf van
nabij meegemaakt
als ex-ploegmaat
van Van der Poel
tijdens zijn
eigen laatste
twee jaar als
renner. Als
Van der
Poel van
slag is,
dan met-
een
goed.

► Wout van
Aert, hier in
Fiuggi, komt
als underdog
aan de start
van het WK
na een knie-
blessure. 
© BELGA
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van Wout van Aert?

veldritoorlog
controleformulier. Bij de ingenomen genees-
middelen stond multivitamines. Hij zei: “Dat
was om te bewijzen dat ik geen cortisone heb
genomen.”

Alleen oenen worden betrapt
Hoe de zeden in sommige families met de gene-
raties kunnen veranderen. In 1983 testte Adrie
van der Poel positief op strychnine en verzeilde
daardoor op de all-time lijst van domste uit-
vluchten: “Ik had duifjes gegeten bij mijn
schoonouders (Raymond Poulidor is zijn
schoonvader, HVDW) en die bleken gedopeerd
zonder dat ik dat wist.” Afgelopen week gooide
zoonlief Mathieu zijn dopingcontroleformulier
op twitter om aan te tonen dat hij geen medicij-
nen nodig had om te koersen, dus geen thera-
peutische uitzonderingen (de zogeheten TUE).

Hij niet, maar wie dan wel? Noemen we toch
gewoon de dingen en de mensen bij hun naam:
Wout van Aert wordt door enkele van zijn colle-
ga’s ervan verdacht van zijn knieblessure
gebruik te zullen maken om corticos-
teroïden te kunnen spuiten. Waarop
Van Aerts ploegleider Niels Albert –
over wie destijds dezelfde geruch-
ten de ronde deden – catego-
riek ontkende: “Wout
heeft geen TUE.”

Wout van
Aert rea-
geerde

pas gisteren. Hij zou zijn dopingcontroleformu-
lier niet openbaar maken, wat meteen de
geruchten versterkte dat hij allerlei medicijnen
zou nemen. Maar van een TUE, aldus Van Aert,
was geen sprake.

Het tegendeel zou pas verbazen. Nu we zijn
beland bij de van horen zeggen en wat als-
 scenario’s : als Wout van Aert (of een ander) zijn
knie of nek of schouder toch zou zijn behandeld
met cortisone, is daar geen TUE voor nodig
want dan is intra-articulair, in of naast de pees
gespoten, wat is toegestaan.

Zelfs in de parochiale variant van het wiel-
rennen leiden blijkbaar alle wegen onvermijde-
lijk naar corticosteroïden. Of misschien juist in
het veldrijden, die inspanning van een uur knal-
len en kijken waar het schip strandt. “Een goeie
Diprophos helpt om er van bij het begin zwaar
in te vliegen en dat een uur vol te houden, wees
daar maar zeker van,” getuigt een ex-gebruiker.
“Je voelt gewoon de vermoeidheid niet. Je moet
alleen de timing in de gaten houden en dat test

je best op voorhand uit. De klas-
sieke truc is twee of drie dagen

van tevoren een spuit zetten,
maar ook niet te veel of je

blokkeert.”
Een ander populair

middel is het voorloper-
hormoon ACTH,

bekend als
Synacthen. Dat is

sinds 2006
opspoorbaar,

maar alleen
in het bloed,

via een test
die heel
zelden
wordt
toege-
past.

Hoe effectief cortico’s en hun voorlopers wel
niet zijn, werd dit jaar gepresenteerd op een
dopingcongres in Seattle. Ze verbeteren de
samentrekking van de spieren, de uithouding
en kracht. In dezelfde presentatie werd ook
gesuggereerd dat ze zelfs anabool zouden wer-
ken.

Volgens dokter Hans Cooman van het
Vlaams antidopingagentschap worden cortico -
steroïden nog steeds gebruikt. “Ze mogen niet 
in competitie, wel op training, maar lokaal
gebruik is altijd toegestaan. Voor een spuit in of
rond de knie hoeft dus geen therapeutische uit-
zondering te worden gevraagd, een melding bij
de controle volstaat. Alleen kan de dopingana-
lyse onmogelijk uitmaken hoe die stoffen in het
lichaam zijn gekomen. Bovendien is de drem-
pelwaarde zo hoog dat je al een hele domme
oen moet zijn om te worden betrapt.”

Winnen = uitleggen
Daar ging het over achter de coulissen van
Hoogerheide: wat Van Aert uitspookt, of hij aan
het spul zou zitten. Het ging niet zozeer over
zijn knie. Zijn blessure kreeg als diagnose pre-
patellair frictiesydroom. Voor wie al ooit een
ilio-tibiaal frictiesydnroom heeft gehad (aan de
zijkant van knie), dit voelt hetzelfde aan, maar
de ontsteking zit boven op de knieschijf. Bij elke
omwenteling (waarbij frictie ontstaat) doet het
steeds meer pijn en wanneer echt kracht moet
worden gezet op de pedaal, is de pijn niet te har-
den. Tachtig omwentelingen per minuut bete-
kent tachtig keer pijn per minuut en dat maal
zestig. Het is een zeer vervelende blessure die 
in België een naam én faam kreeg door het
bekende orthopedistengeslacht Claes (vader

Toon en zonen Steven en Tom) : alleen een ope-
ratie of lange rust bieden soelaas.

Er is geen reden om te twijfelen aan de
diagnose of aan de ernst van de blessure van
Wout van Aert, maar zoals Sven Nys niet onte-
recht zei: “Het zou wel heel vreemd zijn als hij
na die gedwongen rust door die blessure nog
steeds zou meedoen om de wereldtitel. Je bent
toch al snel 10 procent minder. Als Wout
wereldkampioen wordt, zal hij heel wat moeten
uitleggen.”

Inmiddels baadt het kamp Van der Poel in
schijnbare rust. De non-prestatie van
Hoogerheide wordt weggelachen. Door Lars
van der Haar (van de Telenet Fidea-ploeg)
voorin te laten wegrijden en zelf af te stoppen,
heeft Mathieu er voor het WK in eigen
Hollandse rangen voor goodwill gezorgd.

Om met de echte sport te besluiten, Nys nog
eens over hun kansen: “Mathieu van der Poel is
de favoriet, want de meest explosieve en techni-
sche van de twee, maar Wout van Aert kan lan-
ger tegen een zeer hoog vermogen rijden. Maar
Van Aert moet zich haasten want als Mathieu
sterker wordt, zal er geen maat meer op staan.”

Christoph Roodhooft was vorig weekend
nogal zeker van zijn stuk. “Zonder ongelukken
wordt het Mathieu. Dit haalt Van Aert niet op en
bovendien verkeert Mathieu in bloedvorm.”
Waarop Roodhooft zijn smartphone uithaalde
en testwaarden liet zien van de stage in Spanje.
“Zie je dit? Identieke test, twee dagen na elkaar.
De tweede dag had hij bij dezelfde wattage tien
hartslagen minder. Ik zeg je: Mathieu vliegt.”
Een uur later reed hij als 24ste schuddebollend
over de streep en nu weet het dorp Veldrijden
het weer even niet.

‘Het zou wel heel vreemd zijn
als Van Aert na die gedwongen

rust door die blessure nog
steeds zou meedoen om 

de wereldtitel’
SVEN NYS

TEAMBAAS TELENET FIDEA LIONS

Costa weerstaat hitte in
zware tocht door Andes
De Portugees Rui Costa
toonde zich de sterkste 
op de Alto Colorado in 
de Ronde van San Juan.
Eerste Belg was Pieter
Serry op plaats dertien.
Bauke Mollema fietst 
het weekend in als leider.

Woensdag schonk Ramunas
Navardauskas Bahrain-Merida
in de individuele tijdrit de aller-
eerste zege ooit, Rui Costa deed
gisteren precies hetzelfde voor
UAE Abu Dhabi. De blauwe 
leiderstrui moest de Portugese
ex-wereldkampioen (Firenze
2013) 2.565 meter hoog op de
druk bevolkte Alto Colorado in
de geur van houtskooldamp en
barbecuekruiden aan Bauke
Mollema laten. 

Beide renners klaagden ach-
teraf vooral over de combinatie
verstikkende hitte-ijle lucht.
“Het gebrek aan zuurstof
bezorgde me nog een moeilijk
moment in de finale”, zei Costa.
Mollema zweette zich te pletter
en speelde zijn leidersshirt 
meteen uit. “Finishen boven de
2.500 meter is in deze fase van
het seizoen erg zwaar”, vond hij.
“Ik moest vechten in die laatste
kilometer maar ben toch blij dat
ik die trui pakte.”

Meer dan 40 graden
Pieter Serry van QuickStep
Floors ging op de slotklim heel
lang met de allerbesten mee,
maar moest er finaal toch af. Hij
werd dertiende en rukte in het
klassement op naar plaats tien.
“Ik lost op twee, drie kilometer
van de top, samen met Nibali en
Navardauskas”, vertelde hij, met
de besneeuwde Andes-pieken
als achtergronddecor. 

Ook hij verteerde de hoogte

en warmte maar moeizaam. “Ze
speelden me parten op het
einde. Ik ging over mijn toeren
en kon niet meer herstellen.
Dan weet je dat het over is in de
gegeven omstandigheden.”

Bloedheet wordt het ook in
het slotweekend van de Ronde
van San Juan. Het Argentijnse
woestijn- en steppeklimaat
stuwt het kwik zowel vandaag
als zondag vlotjes naar 40 gra-
den en meer. Tom Boonen en
co. zijn inmiddels aangepast
aan de hitte. Toch wordt
benieuwd uitgekeken naar hoe

de organisatoren zullen inspe-
len op de warmte opstoot. 

“Eenmaal de temperatuur je
normale lichaamstemperatuur
van 37 graden overstijgt, wordt
het gevaarlijk”, zegt Toon Cruyt,
teamarts bij QuickStep Floors.
“Vanuit medisch oogpunt vind
ik koersen in temperaturen
boven de 40 graden niet meer
verantwoord.”  (JDK)

Regenkoning Wellens
juicht op Mallorca
Tim Wellens (Lotto-Soudal)
heeft solo de Trofeo Serra
de Tramuntana gewonnen.
Land- en ploeggenoot Louis
Vervaeke maakte even later
het feest compleet door 
de tweede plaats te pakken. 

Lotto-Soudal is sterk aan het sei-
zoen begonnen op de Balearen.
Donderdag was er al de zege van
de Duitser André Greipel in de
Trofeo Porreres, de eerste van
vier eendagswedstrijden op
Mallorca die samen de
Challenge Mallorca vormen.
Vandaag wordt de Trofeo
Andratx gereden, morgen volgt
met de Trofeo Playa de Palma
de laatste eendagswedstrijd.

Het was Lotto-Soudal dat iets
voor de zwaarste klim van de
dag de wedstrijd in handen nam

en het peloton uitdunde. Even
reed een groep weg op de Coll
de sa Batalla met 15 renners,
maar een hergroepering met de
beste klimmers volgde nog op
diezelfde klim. Wellens wachtte
niet af en sprong weg.

Al snel verzamelde hij 20
seconden voorsprong. Achter
hem werd wel een tegenaanval
opgezet door zes renners, onder
wie Louis Vervaeke.

In de regen stond geen maat
op de Limburgse Monegask en
hij bouwde zijn voorsprong ver-
der uit tot 1:40 op 10 kilometer
van het eind. Een bonus die hij
niet meer weggaf en dus
soleerde hij naar de eerste zege
van het seizoen. Vervaeke
snelde naar de tweede plek. 

Wellens volgt op de erelijst
Fabian Cancellara op. (BELGA)

‘Het gebrek aan
zuurstof bezorgde

me een moeilijk
moment in 

de finale’
RUI COSTA

KOPMAN UAE ABU DHABI

► Nederlands
kampioen
Mathieu 
van der Poel
bereidde zich
in Spanje
voor. En zijn
laatste testen
op stage 
waren goed. 
© PHOTO NEWS

► Tim Wellens finisht met ruime voorsprong en tekent daarmee
voor de tweede zege dit jaar voor Lotto-Soudal. © PHOTO NEWS


