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mee opblazen zoals met over-
verhittende velgremmen wel eens gebeurt. Disc
brakes zijn de laatste grote evolutie van de race-
fiets. Met de nadruk op race, want in toeristen-,
stads-, toer- en crossfietsen, en uiteraard ook bij
de early adopters van de mountainbike is een
schijfrem de standaard geworden. 
Er is een heel absurde situatie ontstaan: een

om Boonen heeft met schijfremmen gereden
en is mee in het verhaal. Als het tegen die tijd
nog mag, want dat is lang niet zeker in een sport
geleid door windhanen, start hij er mee in zijn
allerlaatste Parijs-Roubaix. Het team van
Boonen wordt voor alle duidelijkheid niet
gesponsord door een merk dat schijfremmen
produceert maar rijdt met Shimano via
Specialized. 

Boonen begrijpt de hetze niet tegen de zoge-
zegd gevaarlijke schrijfremmen. Hij wil zelfs
een schijfrem met de blote hand stoppen aan 60
kilometer per uur. Wat prompt werd gedemon-
streerd door een mechanicien uit een ander
profteam en op YouTube werd gepost: geen
brand- of snijwonden, zelfs geen pijn. Nairo
Quintana heeft nog nooit met schijfremmen

gereden
maar deed
van de week een
Trumpje met zijn op
eigen onwaarheden gebaseerde
mening: “Schijf remmen zijn zwaarder, minder
aerodynamisch, onveilig en remmen slechter.”

Schijfremmen zijn inderdaad marginaal
zwaarder, voorlopig nog althans, zijn marginaal
minder aerodynamisch, maar veel veiliger en
remmen veel beter. In de regen of op een droge
weg remmen maakt de rem niks uit. Je zult er
ook na een zware afdaling met veel remmen

mainstreamproduct dat
zijn degelijkheid heeft bewe-

zen in de meest extreme omstan-
digheden zoals zware regen, stoffe-

rige hellingen of modderige afdalingen
en dat ook voor de gewone gebruiker niks dan

voordelen heeft, is nog steeds niet tot het top-
segment doorgedrongen. Alsof het ABS-remsy-
steem eerst in een Fiat 500 zou zijn gemonteerd
en pas vijf jaar later in de Formule 1. 

Wielrennen is selectief conservatief: inzake
chemie bij de eersten, maar sceptisch voor tech-
nologie. Lucien Juy, fietsenhandelaar en -
maker, lanceerde in 1928 de Simplex, een
geveerd schakelsysteem waarmee renners hun
ketting op twee verschillende achtertandwielen
konden leggen. De ploegleiding van Alcyon –

Achtergrond. Wielrennen eens te meer in de ban 
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Kon het anders? In een indruk-
wekkende reeks van tweede
plaatsen is Peter Sagan (27) ook
al tweede geworden in de Strade
Bianche. Twee keer zelfs. Sagan
werd tweede in 2013, achter zijn

ploegmaat Moreno
Moser, en hij werd

tweede in
2014, achter
M i c h a l
Kwiat kowski,

die later dat jaar
wereldkampioen

zou worden.
Vandaag start hij

voor de zesde keer. En
winnen deed hij dus nog

nooit. Niet zoals Fabian
Cancellara, die drie keer won

en gisteren zelfs een strook van
de befaamde onverharde wegen
naar zichzelf vernoemd kreeg.
Dat is de sector Monte Sante
Marie, in Asciano. “Hebben ze
de grond ook aan hem gege-
ven?”, grapte Peter Sagan tijdens
de persconferentie. Hem kunnen
ze er alvast geen plezier mee

doen. Ook niet nadat Peter Sagan
zelf de Strade drie keer zal heb-
ben gewonnen: “Ik ben nog niet
dood.”

Overigens doet die Monte
Sante Marie Sagan aan iets
anders denken. “Ik reed mijn
eerste Strade Bianche in 2012.
Ik reed toen voor een Italiaanse
ploeg (Liquigas, MG). Ik stond
op de lijst voor de Tirreno-
Adriatico en ze dachten dat het
een goed idee was dat ik ook de
Strade zou rijden. Dat het leuk
zou zijn, dat vertelden ze mij
ook. Na zestig kilometer
crashte ik. En op de sector
Monte Sante Marie reed ik lek.
Daarmee was mijn koers over.
Maar ik wist dat ik hier zou
terugkeren. Ik hou van deze
race. Ook als ik niet win, toch
keer ik elk jaar terug.” (MG)

In achteroplopen
op progressie,
loopt het wiel -
rennen steeds
weer voorop. Aan
schijfremmen zijn
niks dan voordelen,
maar toch worden ze
afgebrand zoals de
derailleur honderd jaar
geleden. Achtergronden
bij een hetze.
HANS VANDEWEGHE

Interview. Tim Wellens is klaar 

‘Mijn respect is weg als 
een renner betrapt wordt ’

T
Drie overwinningen in
2017, en het seizoen van
Tim Wellens (25) moet nog
beginnen. Vandaag rijdt hij
voor het eerst de Strade
Bianche en Wellens doet er
niet flauw over: starten
doet hij om te winnen. 

Je bent heel sterk aan het 
vseizoen begonnen. Dat is 
goed voor het vertrouwen.
“Het geeft een klein beetje
meer rust. Maar het is niet dat

ik die bevestiging nodig heb.
Ik heb liever de bevestiging op
training. Het stelt me gerust
dat ik nu betere waarden trap
dan vorig jaar deze tijd van
het jaar. Het is mijn bedoeling
om elk jaar een stap vooruit te
zetten.”

Op Mallorca won je wel
mooi tegen Valverde.
“Het is altijd leuk, als je wint,
dat er zo’n renner als Valverde
tweede is. Liever dan een

onbekende renner.”

Alejandro Valverde heeft 
in de Ruta del Sol zijn 
honderdste overwinning
behaald.
“Valverde is een fenomeen,
een beetje buitenaards. Een
verzorger van mij heeft heel
veel respect voor Valverde,
omdat hij ook een goed mens
is. In het peloton zeggen veel
renners dat hij de beste van
zijn generatie is.”

Strade Bianche eert Cancellara, 
Sagan niet onder de indruk

► Schijfremmen
zijn marginaal
zwaarder, 
marginaal 
minder aero -
dynamisch, 
maar veel 
veiliger en 
remmen 
veel beter. © RV
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het Team Sky van toen – was meteen mee, en
liet de hele fietsenstal uitrusten met Simplex
voor Parijs-Roubaix. ’s Nachts stonden de ren-
ners op en demonteerden de “onbetrouwbare”
derailleur. Drie jaar later werden tweehonderd
wedstrijden gewonnen met de Simplex en tegen
1933 had Simplex 40.000 exemplaren in
omloop.

Herinner u nog het triatlonstuur van Greg
Lemond? Uitgevonden begin van de jaren 80 in
het minuscule triatlon, vond het pas tien jaar
later ingang in het wielrennen. 

Bij Shimano herinneren ze zich nog de weer-
stand tegen de geïndexeerde versnelling, die bij
elke schakeling gepaard ging met een klikje,
handig voor de niet zo handige gebruiker. “Dat
wilden de renners niet. Onze eerste systemen
waren daarom uitgerust met een totaal overbo-
dig extraatje: het klikje kon worden uitgescha-
keld. Renners wilden artisanaal schakelen.”

Zelfde weerstand later tegen de geïnte-
greerde schakel- en remgrepen: iedereen heeft
die nu. “Ook ons elektrisch schakelsysteem DI2
werd aanvankelijk weggelachen. ‘Zwaarder
dan de mechanische versnelling?’, riep
Michael Boogerd. ‘Dat zal niet gebeuren.’
Enkele jaren later wilde iedereen
elektrisch schakelen.” 

“Er zijn niks dan voordelen
aan schrijfremmen”, weet
Sven Nys, die ermee reed
op zijn crossfiets en zijn
mountainbike. “Je kunt
veel later remmen,
gecontroleerder, nauw-
keuriger en in elke
omstandigheid – nat of
droog – is je remgedrag
hetzelfde. Het systeem is
voorlopig nog iets zwaar-
der en als je zo dom bent
om je vingers tussen de
draaiende schijven te steken,
ben je die kwijt, maar dat heb je ook
bij een wiel. Eventuele verwondingen zijn
verwaarloosbaar, vergeleken bij de breuken
die zich voordoen bij al die valpartijen. Er is
wel een verschil in remafstand tussen een fiets
met schijfremmen en één zonder.”

Als door een wesp gestoken
Dat is een van de argumenten van de tegen-
standers en in één moeite wordt dan gewezen
op het gevaar voor de meest vreselijke snijwon-
den bij eventuele botsingen. In april van vorig
jaar kwam Fran Ventoso van Movistar (zelfde
ploeg als die van Nairo Quintana, zie hierbo-
ven) ten val in Parijs-Roubaix. Zijn knie moest
behoorlijk worden genaaid. “De schuld van de
schijfremmen”, schreeuwde Ventoso het uit en
dat werd gretig overgenomen door de media.

De UCI, zelden de slimste van de grote sport-
bonden, reageerde als door een wesp gestoken
en verbood op slag schijfremmen in het prof-
peloton. Een hetze was geboren, hoewel al snel
uit getuigenissen bleek dat er bij de valpartij
van Ventoso geen fiets met schijfremmen in de
buurt was. Per 1 januari 2017 liet de UCI de
schijfrem in alle stilte weer toe. 

Alleen Veranda’s-Willems Crelan, met een

traditie in het veldrijden en dus bekend met de
voordelen, ging vol voor disc brakes. Bij Quick-
Step is het monteerbaar en overweegt men het
systeem te gebruiken in Roubaix omwille van
het beter gecontroleerde remmen. Voor alle
duidelijkheid: een fietskader voor een schijf- of
gewone rem verschilt, het kost dus een cent
om van systeem te veranderen.

Van de week publiceerde de wereldbond van
de sportgoederenindustrie (WFSGI) een eigen
rapport. Conclusie: de verwondingen van
Ventoso zijn meer dan waarschijnlijk veroor-
zaakt door de impact en misschien ten dele
door de voorste of achterste tandwielen. Een
snijwonde van een schijfrem zou een duide-
lijke vlakke snede zijn en verticaal. De snij-
wonde van Ventoso was gekarteld en horizon-
taal. 

‘Potentieel moordwapen’
Vorige week was er nog het geval van Sky-ren-
ner Owain Doull, die in Oman ten val kwam en
een snee in zijn schoen opliep. De schuld van
de schijfremmen van Marcel Kittel, toeterde
Doull. Ook hier verklaarden getuigen onmid-

dellijk dat de fiets van Kittel niet in
de buurt van de schoen van

Doull was geweest. Kittel
reed een dag later prompt

met velgremmen. “Uit
respect voor de colle-
ga’s.” 

In hetzelfde rapport
stelt de WFSGI dat
inzake de Doull-case
verder onderzoek
nodig is, maar dat de

eerste conclusies niet
wijzen op een schuldige

schijfrem. Desondanks –
zich baserend op alterna-

tieve feiten en in een poging
van zich te laten horen – riep de

rennersvakbond op om het potentiële
moordwapen schijfrem uit het peloton te ban-
nen.

Bij Shimano op de High Tech Campus in
Eindhoven wil men niet in discussie gaan over
de politieke kant van deze affaire. “Als men nu
eens de emotie zou bannen, dat zou al mooi
zijn”, zegt productcoördinator Tim Gerrits. Hij
spreekt tegen dat het de industrie tegen de ren-
ners is. “Wij bieden onze disc brakes aan, net
als onze concurrenten Sram en Campagnolo
bij hun teams, maar wij verplichten niemand
om ermee te rijden. Dit is niet tegen te houden.
Het is een kwestie van tijd voor elke fiets hier-
mee is uitgerust.”

Het argument dat schijfremmen een gevaar
opleveren voor fietsers die achterop rijden
zonder schijfremmen omwille van de kortere
remweg wordt door Gerrits ook tegengespro-
ken. “Als de remprestaties zo verschillen, heeft
dat eerder te maken met het gebruik van ver-
schillende componenten van verschillende
merken door elkaar. Soms halen de rempresta-
ties van een racefiets met allemaal verschil-
lende componenten afgemonteerd, niet eens
de industriële standaard die voor een stadsfiets
moet worden gehaald.”

van een absurde hetze
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voor zijn eerste Pro Tour-race van het jaar: de Strade Bianche
Vind jij dat ook?
“Ik vind het vooral jammer
dat hij ooit gepakt is op
doping. En dat hij nu sneller
rijdt dan voordien. Ik begrijp
dat niet. Iedereen verdient een
tweede kans, maar mijn res-
pect is weg voor de renner die
op doping is betrapt.”

Hij keerde in 2012 terug uit
een dopingschorsing van
achttien maanden en in
2015 won hij voor de derde
keer Luik-Bastenaken-Luik.
“Niemand stelt daar vragen
bij. Voor mij is dat niet
logisch.”

Je bent moeilijk in een hokje
te stoppen. Je bent...
“Knap.”

Knap dus. Maar ook eigen -
zinnig, ambitieus en je bent

op veel verschillende 
parcours thuis.
“Ik vind van mezelf dat ik niet
echt sociaal ben. Als ik ga trai-
nen, ga ik liever alleen dan in
groep. Ik weet niet of dat een
slechte eigenschap is.
Sommige renners hebben
geen zin om zes uur te trainen
omdat ze niemand hebben die
met ze meegaat. Ik vind dat
geen probleem.”

Je verhuisde juni vorig jaar
van Sint-Truiden naar
Monaco. Hoe moeilijk was
dat, om familie en vrienden
achter te laten?
“Ik heb twee, drie maanden
nagedacht over mijn beslis-
sing. Ik was bang voor de
negatieve reacties. We hebben
dat gezien bij Boonen en
Gilbert. Mensen vonden het
niet kunnen dat ze hier belas-

tingvrij kwamen wonen. Ik
denk dat ik de juiste keuze
heb gemaakt. Ik betaal min-
der belastingen dan in België,
maar omdat ik een Belgische
werkgever heb, betaal ik veel
bedrijfsvoorheffing. Het is
niet zo dat ik nul procent
belastingen betaal.

“Mijn ouders zijn zelfstan-
digen. Ook zij deden moeilijk.
Zij ontvangen mensen in de
fietswinkel, ze krijgen dat niet
meteen uitgelegd dat ik in
Monaco woon. Maar nu zijn
ze hier al een paar keer
geweest en ze zeggen dat het
dom zou zijn om het niet te
doen. Omdat het hier mooi
weer is en de trainingswegen
ideaal zijn.”

Je hebt een ander trainings-
parcours nu. Word je ook 
een andere renner?

“Dit jaar zou ik wat werken
aan mijn langere inspannin-
gen. Beklimmingen boven de
20 minuten zijn nu al beter. Ik
ondervind ook geen negatieve
gevolgen voor beklimmingen
van 10 minuten. Ik denk dus
niet dat ik ga tekortkomen op
de beklimmingen in de
Ardennen.”

Je kiest graag voor veilig-
heid en zekerheid. Vorig jaar
brak je je contract met Lotto
open, tot 2018. Moet je nu al
verder kijken?
“Ik heb nog nooit een contract
laten aflopen. Als ik dit jaar
niet verleng, ga ik volgend
jaar moeten uitkijken naar
een nieuw contract.”

Daarom heb ik bedacht 
dat je dit jaar wellicht een
nieuw contract tekent.

Wordt het weer Lotto?
“Als ik kon zou ik vijf jaar lan-
ger bij Lotto tekenen. Ik praat
graag Frans of Nederlands
aan tafel. En ik kom niet graag
in een nieuwe omgeving
terecht. Elke ploeg heeft voor-
en nadelen. Lotto is geen
slechte ploeg. Ik zou kunnen
zeggen: ik teken voor een
ploeg die niet Belgisch is, dan
hoef ik helemaal geen belas-
tingen meer te betalen. Maar
ik heb dat ervoor over om bij
Lotto te blijven. Ze hebben mij
kansen gegeven die ik elders
niet gekregen zou hebben.
Dat mag ik niet vergeten.” (MG)

STRADE BIANCHE
Live op Eurosport
vanaf 13u45

Een
mainstreamproduct 
dat zijn degelijkheid

heeft bewezen in de meest
extreme omstandigheden,

is nog altijd 
niet tot het topsegment

doorgedrongen

‘Valverde rijdt nu
sneller dan voor

zijn doping-
schorsing. 

Ik begrijp dat niet.
Niemand stelt 

daar vragen bij’
TIM WELLENS

‘Ik heb gekoerst 
als een amateur’
Philippe Gilbert kritisch voor zichzelf na Vlaamse openers
Tournée générale! Philippe Gilbert (34) 
is morgen aan zijn tiende Parijs-Nice toe.
Maar de Belgische kampioen wil op zijn
tinnen jubileum wel uit een ander vaatje
tappen dan in het Vlaamse openings -
weekend, waar hij naar eigen zeggen 
‘un peu amateur’ koerste. ‘Die Muur 
van Fayence inspireert me.’

Dertiende in de Omloop, na een sterke remonte.
Niet kwaad, dachten we. Maar het arendsoog van
Patrick Lefevere zag het ’s anderendaags juist in
Kuurne-Brussel-Kuurne, toen hij met zoon Thomas
in de helikopter boven de Kruisberg cirkelde.
“Gilbert koerst te veel achteraan. Dat past niet bij
ons.’”

Gilbert knikt nederig. “Positioneringsfouten”,
noemt hij het. “Tot twee keer toe. Ik heb ze duur
betaald. Zo jammer, zo amateuristisch. In de
Omloop reed ik als enige nog vijf groepjes voorbij.
Aan de benen lag het dus niet. Excuses zoeken heeft
geen zin. Al jaren voltrekt de eerste schifting zich
op de Donderij. En wijzigen de posities nadien niet
meer tot de Taaienberg. Ik had er meer vooraan
moeten zitten. Net als zondag, in de aanloop naar
de Trieu. Even niet alert en... fini.”

Voorliefde
De bladzijde laat zich snel omdraaien. Gelukkig
maar. Vanaf morgen zet Gilbert voluit koers naar
de Zuid-Franse zon. Traditie. Voorliefde. Of hoe ver-
klaar je die tien deelnames aan Parijs-Nice op vijf-
tien profjaren anders? “Vaak was het een keuze
van de ploeg, meer dan van mezelf. Ik hou ook
van Tirreno-Adriatico, hoor. Het zijn twee
prachtige wedstrijden. 

“Parijs-Nice verloopt doorgaans iets ner-
veuzer. En het rittenschema biedt wat meer
variatie dan de Tirreno. Sowieso heb je een
van beide nodig om helemaal klaar te zijn
voor de grote, belangrijke afspraken van het
voorjaar. Het is een verplichte passage op
weg naar eeuwige klassieke roem. Dertig
extra koersuren in de benen: daar verleg
je een grens mee.”

Grenzen verleggen is precies wat
Gilbert de komende acht dagen wil
doen. In het onherbergzame achter-
land van zijn thuishaven Monaco trok
hij de voorbije dagen uitvoerig op ver-
kenning. Een zware editie, vindt hij
nummer 75. “Moderne tendens.
Organisatoren zoeken het almaar
zwaarder, extremer, spectaculair-
der. Ook Parijs-Nice is daar de
voorbije zes, zeven jaar niet aan
kunnen ontsnappen.” 

Knechten
Gilbert pikt er zijn kruimels
uit. Vooral de slotfase ziet
hij wel zitten. “Die Muur
van Fayence (1,3 kilometer
aan gemiddeld 9,8 procent als aankomstklim van
etappe zes, JDK)spreekt tot de verbeelding. Al kan
daar ook een lange vlucht tot het einde reiken. Net
als in de rit met finish op Col de la Couillole. En in

de apotheose in en rond Nice, zoals Tim Wellens
vorig jaar nog demonstreerde.”

Eerst moet er worden geknecht, beseft Gilbert.
Want Quick-Step Floors heeft munitie bij voor alle
terreinen. “Geen kandidaat-eindwinnaar à la Richie
Porte. Wel jongens die top tien, misschien zelfs top
vijf kunnen rijden. Martin, Alaphilippe. Dat moti-
veert de rest van de ploeg.” 

En spurttroef Kittel, natuurlijk. “Marcel goed
beschermen en hem zo fris mogelijk naar de streep
loodsen, daar zullen we al wel even zoet mee zijn.
Maar ken je Parijs-Nice? Voor hetzelfde geld blaast
de wind een van de eerste dagen de boel al los uit
elkaar en blijft nog slechts een vijftigtal renners over.
Dan zit ik goed, bedenk ik me. (grijnst) Geen ploeg
in het peloton die het
waaierspel beter
beheerst dan
de onze.”
(JDK)

PARIJS -
NICE
Zondag
vanaf 13u30 
live op Eén

► Gilbert:
‘In de 

Omloop
reed ik als

enige nog 
vijf groepjes
voorbij. Aan
de benen lag
het dus niet.’
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