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eloof maar niet dat Patrick Lefevere geen
oplossing heeft voor volgend jaar. Maar
hij en zijn mecenas Zdenek Bakala, die
jaarlijks voor een niet nader gespecifi-
ceerd bedrag bijspringt, hebben natuur-
lijk een punt als ze stellen dat het vreemd
is dat de sponsors niet in de rij staan voor

de ploeg die – zo beweren ze zelf – het vaakst 
wielerwedstrijden wint.

Neen, Lefevere blijft er te rustig bij. Of hij heeft
al een contract op zak maar maakt dat nog niet
bekend. Of hij heeft een verlenging van
QuickStep op zak. In beide gevallen is het onzin
om dat nu al bekend te maken en wacht hij beter

Gcolumn

Het potentieel van een topploeg, maar 
de resultaten van een middenmoter. 
Trek-Segafredo heeft het moeilijk na 
het afscheid van Fabian Cancellara. John
Degenkolb is nog niet de oude en Jasper
Stuyven lost de hoge verwachtingen niet in.
Ploegleider Dirk Demol pleit voor meer lef.

“Ik ben overtuigd dat we een goede groep heb-
ben, maar ik heb het gevoel dat we tijd nodig heb-
ben”, vertelt Dirk De Mol. “Het kan raar klinken,
maar ik kijk al uit naar volgend voorjaar. Wij 
hebben heel wat renners die zijn teruggekeerd
na een zware blessure. John Degenkolb was vorig
jaar renner af na zijn aanrijding. Edward Theuns
liep in de Tour een breuk op in zijn rug. En Fabio
Felline is een jaar geleden zwaar gevallen in de
Amstel. Zijn neus stond naast zijn gezicht. Op

twee millimeter na was hij verlamd. Ik heb het
gevoel dat zij allemaal nog zullen verbeteren.”

En toch, Trek is een topploeg. Die is het aan
haar stand verplicht om altijd mee te doen voor
de prijzen. “Ik weet het”, beaamt Demol. “We zijn
niet slecht bezig, alleen de uitschieters ontbreken.
Daar ben ik eerlijk in: ik had beter verwacht. Toch
minstens een paar podiums.”

Demol vindt dat zijn renners te afwachtend
koersen. “Onze jongens denken vaak dat het nog
te ver is om iets te doen, maar ik had voorspeld
dat de koersen vroeg beslist zouden worden.
Behalve in Milaan-Sanremo zaten de winnaars
altijd al van heel ver in de kopgroep. En dat zal
zondag ook zo zijn. Als er iemand gaat, moeten
ze niet nadenken maar meteen reageren.”

Dat is niet altijd een kwestie van willen, maar
vaak van kunnen. Demol: “Ik ben realistisch
genoeg om te beseffen dat het moeilijk is om mee
te zijn als Sagan of Van Avermaet gaan, maar met
meer durf hadden wij betere resultaten neergezet.
Wat Lampaert gedaan heeft (in Dwars door
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► Tom Boonen
test nog één
keer de benen
op de kasseien.
Met zijn team
QuickStep 
verkende hij 
de laatste 68 
kilometer van
Parijs-Roubaix.
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te maken voor Roubaix afgelopen is, maar het is
wel duidelijk dat we moeten samenzitten”, stelt
Demol. “We moeten bekijken met zijn trainer wat
we kunnen aanpassen, want je kunt er niet
omheen dat Jaspers piek al in de Omloop en
Kuurne lag. Misschien is zijn ‘probleem’ dat hij te
gretig is. Vorig jaar werd wat makkelijk gezegd:
‘Het is geen probleem dat Cancellara stopt, want
Stuyven zal hem wel opvolgen.’ Maar hij was er
niet klaar voor. Dat is geen schande.”

Over de kopman voor zondag bij Trek-
Segafredo bestaat geen twijfel: “John. Jasper staat
er net onder”, spreekt Demol klare taal. Degenkolb
zal wel moeten afrekenen met Tom Boonen. “Hij
is de topfavoriet bij uitstek”, ziet ook Demol. “Voor
mij was het duidelijk dat hij de Ronde niet meer
kon winnen, omdat hij die explosiviteit niet meer
heeft. Maar Roubaix wel. Hij is gemaakt om over
kasseien te rijden. Maar Roubaix is ook onze favo-
riete koers. Ik ga ervan uit dat we echt meedoen
voor de prijzen.” (BA/MG)

► John 
Degenkolb
(l.), winnaar
van Parijs-
Roubaix 
in 2015, is 
kopman bij
Trek. Jasper
Stuyven staat
net onder
hem. 
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zevende in de Ronde van Vlaanderen. Ik was vijfde
in Gent-Wevelgem. Is dat slecht?” Nee, dat is niet
slecht, vindt hij. “Ik heb deze winter mijn huiswerk
gemaakt. De overwinning is niet ver weg.”

Een tweede zege in Roubaix zou helpen om de
lieve vrede weer in de ploeg te brengen. Voor
Degenkolb niet gelaten, want Roubaix is zijn favo-
riete race. En wel hierom: “Je moet een harde kerel
zijn om die koers te overleven.” Hij herinnert zich
hoe hij tweede werd in 2014. “Mijn fiets brak. Je
kunt denken: nu is de koers voorbij. Maar in
Roubaix gaat het om de vechtlust die je hebt. Je
mag niet opgeven, je moet je instinct blijven volgen
en je droom blijven nastreven. Alles is mogelijk.”

Te veel druk op Stuyven
Het probleem met Stuyven is dat hij zichzelf te
veel druk heeft opgelegd, meent ploegleider
Demol. Kuurne-Brussel-Kuurne winnen was niet
meer genoeg, vertelde de 24-jarige Leuvenaar voor
het seizoen. “Het is gevaarlijk als je rondbazuint
dat je een grote klassieker wilt winnen. Ik weiger
zijn evaluatie

de periode af waarin zijn team minder aan de
bak komt, zoals in de zomer. Of Bakala heeft nog
diepere zakken dan we konden vermoeden en
die heeft een Tinkovje toegezegd.

Maar Bakala en Lefevere moeten natuurlijk
niet klagen als geen grote sponsors worden
gevonden om hun team op niveau te houden,
want zo vreemd is dat niet. Ze winnen vaak,
maar het internationaal wielrennen is een sport
van drie grote ronden en vijf monumenten.
Daarvan heeft QuickStep er geen enkele gewon-
nen. En de rest, dat is spielerei. Het heeft de afge-
lopen twee jaar de meeste wedstrijden gewon-
nen en werd voor een tribune van twee kamelen

en een paardenkop wereldkampioen ploegen-
tijdrijden. Fantastisch, maar dat telt niet.

Nemen we de WorldTour 2016 er even bij?
Van de 27 wedstrijden op de kalender is er 
welgeteld één gewonnen door een renner van
Lefevere: de Eneco Tour door Niki Terpstra.
Etappes genoeg – hoewel, in de Tour de France
ook maar eentje – maar etappes tellen vooral in
wielergekke landen, zoals bij ons. (Dit jaar doen
ze al beter in de WorldTour met Yves Lampaert
in Dwars door Vlaanderen – nieuw in de
WorldTour – en Philippe Gilbert in de Ronde
van Vlaanderen.)

QuickStep is in 2016 zevende geworden in 
het ploegenklassement en de eerste renner van
QuickStep was tiende in de WorldTour.
Vervolgens kunnen we beginnen zeuren dat de
ronderenners worden bevoordeeld, maar een
niet-ronderenner, Peter Sagan, is wel op één 
geëindigd. De man van QuickStep op tien heet
Daniel Martin, niet bepaald gezegend met een
babbel of een charisma om laminaat of matras-
sen mee te verkopen.

Geen economische basis
Het predikaat ‘meest succesvolle ploeg’ slaat 
dus vooral op de Lage Landen waar de meeste
wedstrijden zijn gewonnen, maar niet op weg-
wielrennen als internationale topsport. Dit soort
misvattingen is illustratief voor het wielrennen
zoals dat hier te lande als een regionale passie
wordt bedreven en gehypet.

Hypen is gevaarlijk en mag worden bestre-
den. Toen ik directeur van Wielerbond
Vlaanderen was, heb ik ooit in een tweet weg-
wielrennen een kleine, fijne sport genoemd en
het kot was te klein. Laatst poneerde een ver-
dwaalde marketeer van een onderzoeksbureau
in deze krant dat wielrennen bij de vijf grootste
sporten ter wereld was. Be-la-che-lijk. 

Wielrennen staat rond plaats vijftien in een
doordachte ranking van sporten opgemaakt
door de website Sportek, waar meer mensen

met verstand van sporteconomie zitten dan in
het hele wielrennen samen.

Mijn tweet van destijds was bedoeld om
onze/deze sport met haar beide voetjes op de
grond te krijgen en van daaruit een realistisch
groeiscenario op gang te krijgen. Elke econoom
met kennis van sport zal beamen dat wielren-
nen in deze vorm met zijn buitensporige salaris-
sen en wankele inkomsten geen enkele econo-
mische basis en nog minder een toekomst heeft.

Wegwielrennen wordt niet alleen beoefend
in een ruimte waar het niet thuishoort – de
openbare weg – maar het is er in al die jaren niet
in geslaagd een standvastig verdienmodel op
poten te zetten. Gevolg: de helft van de achttien
WorldTour-teams overleeft bij de gratie van
mecenaat, overheden en/of fietsmerken.

Met die laatste inbreng valt nog te leven, al
zitten we met al die fietsenmerken nu terug in
de economische realiteit van tussen de twee
wereldoorlogen. Het toont tegelijk aan hoe het
wielrennen is geëvolueerd van een profsport
met een kleine achterban van recreanten naar
een recreantensport met een erg smalle boven-
bouw van profs.

Daar moet iets mee te doen zijn en Bakala
had nog enkele ideetjes, die hij ging neerleggen
bij UCI-voorzitter Brian Cookson. Hij ging niet in
detail, maar dat doet er ook niet toe. Cookson is
de vleesgeworden versnippe-
raar als het op vernieuwing
aankomt. Neen, deze kleine,
fijne sport is in de sporte-
conomie van de 21ste
eeuw in sneltempo op
weg naar de marginali-
teit. Zeg niet dat u niet
was gewaarschuwd en
schiet ook niet op de
boodschapper.
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Van een profsport
met een kleine
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recreanten is
wielrennen 

een recreantensport
met een smalle

bovenbouw 
van profs geworden

Valverde leider
in Baskenland,
Alaphilippe out

In de vijfde rit van de Ronde van
Baskenland stond alweer geen
maat op Alejandro Valverde. 
De 36-jarige Spanjaard, toe aan
zijn negende zege dit seizoen,
haalde het na een spannende
finale in Eibar voor Bardet,
Uran, Woods, Meintjes en
Contador. Hij onttroonde ook
leider David de la Cruz, die 
22 seconden verloor. Julian
Alaphilippe verscheen niet aan
de start. De nummer drie van
Milaan-Sanremo ondervond
nog te veel last van zijn knie,
het gevolg van een val in de
woensdagrit. Alaphilippe wilde
geen enkel risico nemen in 
het vooruitzicht van de Gold
Race, de Waalse Pijl en Luik-
Bastenaken-Luik. De Ronde van
het Baskenland eindigt vandaag
met een tijdrit van 27,7 kilome-
ter in en om Eibar. (JDK)

Titelverdediger
Poels mist Luik
door knieletsel
Wout Poels zal zijn titel in Luik-
Bastenaken-Luik op zondag 
23 april niet verdedigen en past
ook voor de andere Ardennen-
klassiekers Amstel Gold Race
en Waalse Pijl. De 29-jarige
Nederlander van Team Sky is
nog steeds niet hersteld van de
knieblessure die hem nu al
kwelt sinds de slotrit van de
Ruta del Sol, midden februari,
en hem onder meer zijn deel-
name aan Parijs-Nice kostte.
Poels zou wel lichtjes kunnen
trainen, maar mag zeker niets
forceren. Milaan-Sanremo-
winnaar Michal Kwiatkowski is
de kopman bij Team Sky in het
Ardense drieluik. (JDK)

Vlaanderen, BA/MG), dat kunnen wij ook. Maar
Yves heeft gedurfd. De les is: niet te veel rekenen,
gewoon meegaan, baf.”

Degenkolb dicht bij topvorm
Het is natuurlijk anders werken dan in de periode
met Cancellara. “Ik heb Fabian vijf jaar in de ploeg
gehad. In de Ronde en Roubaix stond hij er altijd”,
zegt Demol. “Er was nooit twijfel wie de leider
was. Er was zelfs geen wisselkopman. Nu hebben
we niemand van dat kaliber. Degenkolb is een
steengoede coureur, maar Fabian was uitzonder-
lijk getalenteerd en nog meer een specialist
van deze koersen.”

Degenkolb zit wel niet ver van zijn top-
vorm, beweert Demol. “Volgens zijn tests haalt
hij het niveau van twee jaar geleden.” Toen won
de Duitser op de velodroom van Roubaix. “Maar
alles moet in de juiste plooi vallen. In de Ronde
bijvoorbeeld had hij geen superbenen.”

Degenkolb zelf gelooft in zijn kansen voor 
zondag. “Ik was zevende in Milaan-Sanremo en

PARIJS-ROUBAIX
Zondag live op Eén vanaf 10.20 uur 
en op Sporza Radio vanaf 13 uur
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