
Van Petegem: “Dat komt. Misschien zelfs
sneller dan je durft te vermoeden. (klopt op de
borst) Hier gaat het om, de moteur. Jij hebt een
groot en sterk exemplaar. Weinig renners die na
200 kilometer nog kunnen zeggen: ‘Nu begint
mijn koers.’ Ook belangrijk: je beschikt over een
eindsprint. Die had ik niet echt. Jij kan met vijf-
tig renners naar de streep en nog winnen.”

Wat deed jou zo opkijken naar Peter, Greg? 
Van Avermaet: “Ik ben altijd fan geweest van de
Belgische coureurs. Peter was een van de vaan-
deldragers van zijn generatie. Niet dat ik posters
van hem aan mijn kamermuur had hangen,
maar hij en Hincapie waren wel mijn idolen.
Eén week na zijn zege in de Ronde dokkerde hij
in die wereldbekertrui over de kasseien van
Parijs-Roubaix. Op zijn Eddy Merckx-fiets, met
gebruinde benen, het hellestof erop gekleefd: 
de max!” 

Van Petegem: “Ja, die wereldbekertrui! Ik mis
ze. Breng ze terug in het peloton, alsjeblieft.” 

Van Avermaet: “Het mooiste shirt dat je als
klassieke coureur kunt dragen. De tien grootste
en belangrijkste eendagskoersen gehonoreerd
met punten en verwerkt in een klassement. Dat
waren nog eens tijden. Nu smijten ze in de
WorldTour alles op een hoop. Zo zonde.”

Dat lange wachten op een grote zege: nog
een raakpunt. 
Van Petegem: “Ik was inderdaad geen komeet à
la Vandenbroucke of Boonen. Bij de jeugd heb ik
nooit veel gekoerst, hooguit een veertigtal wed-
strijden per seizoen. Mijn vader wilde dat ik
voorrang gaf aan mijn studies. Het was Jesper
Skibby die de klassieke coureur in mij ontdekte
bij de profs. ‘Peter’, zei hij. ‘Jij kunt de Ronde van
Vlaanderen winnen.’” 

Van Avermaet: “Bij mij ging het net omge-
keerd. Ik geloofde er wel in, maar moest ande-
ren ervan overtuigen dat het kon. Dat heeft zijn
tijd geduurd. Ik moest mezelf opwerken en
bewijzen, kreeg dat kopmanschap niet cadeau.
Maar eenmaal zover, reed de hele ploeg in mijn
dienst. Nu durf ik ook mijn instructies te geven
in koers. ‘Jij, daar, dat.’ Anders zou het er onge-
organiseerd aan toegaan, vrees ik. En zouden er
te veel denken dat ze zelf prijs kunnen rijden,
terwijl ze dat in wezen niet kunnen.”

Kan het zondag, met een beresterke Peter
Sagan als grote rivaal? 
Van Petegem: “Ben jij bezig met Sagan, Greg? Ik
denk het niet.” 

Van Avermaet: “Neen, enkel met mezelf.
Tuurlijk rijdt hij sterk. Sagan is de betere van
ons twee, een stuk veelzijdiger dan ik. Zo rijdt er
maar één rond. Maar het belangrijkste is hoe ik
mij voel. De Ronde is mijn hoogtepunt van het
jaar. Dus moet ik hem verslaan. En dat kan ik
ook.” (JDK)
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ijdt u ook een stukje mee met Ruben
Van Gucht?” Dat vroeg een fan (die zijn
er, jawel), want hij zou dan ook een
stukje meerijden. Ik antwoordde:
“Neen. Niks tegen Ruben, aardige gast,
ken ik persoonlijk. Doet ook maar zijn
werk en wie op de tv zit, ontkomt niet
aan egotripperij. En ik haat kasseien.”

Danig geschrokken van de gedachte, vroeg ik de
naasten in mijn gezin om mij te colloqueren als
ik ooit maar zou overwegen om twaalf uur op
een fiets te zitten in een poging neussnuitend en
ballenschartend zo veel mogelijk in beeld te
komen in het zog van één of meerdere BV’s.

Ik beken: ik heb #voorderonde niet uitgeke-
ken. Rond een uur of twaalf waren mijn tenen zo
hoog opgekruld dat ik de tv niet meer kon zien.
Een mooie gelegenheid om mijn ‘wilsverklaring
euthanasie’ aan te passen. Als ik ooit de behoefte
zou hebben om twaalf uur lang naar wielertoe-
risten te kijken en bij het luchtbeeld van de kerk
van Hamme (met een keurig blokje tekst
Hamme) de vraag van de commentator “Is dit de
kerk van Hamme?” te beantwoorden, of ze dat
dan konden herkwalificeren als een onomkeer-
bare coma. Laten we wel wezen: dit was Canvas
niet, dit was Alzheimer-tv.

Als het de bedoeling was om de Ronde van
Vlaanderen te hypen, dan misschien toch deze
bemerking: hypen we die al niet een beetje te
veel? Is er dan geen bovengrens aan parochiali-
teit? Of was het de bedoeling om de Ronde van
Vlaanderen voor wielertoeristen te promoten?

Alfamannetjes
Dat is alvast gelukt. Maar wist u dat de Ronde
van Vlaanderen voor wielertoeristen sinds dit
jaar veranderd is van naam en nu We Ride
Flanders heet? Dat komt hierdoor: de editie 2017
is de laatste die in handen is van Golazo, het eve-
nementenbureau van Bob Verbeeck. In 2008
heeft het toenmalige Corelio de rechten voor tien
jaar verkocht aan Golazo. Die beweren op hun
site dat We Ride Flanders van naam is veranderd
door de internationalisering, maar dat is onzin.
Volgend jaar wil Golazo ook nog organiseren,
want een Ronde van Vlaanderen voor wielertoe-
risten maakt meer winst dan de Ronde van
Vlaanderen zelf. Om die laatste reden wil ook
Flanders Classics – eigendom van De Vijver
Cycling, zeg maar Wouter Vandenhaute en Erik
Watté en voor de helft ook Mediahuis – maar al
te graag zélf de Ronde van Vlaanderen voor wie-
lertoeristen organiseren.

Flanders Classics is al op de markt van de
recreant actief en had vorige week bijvoorbeeld
Gent-Wevelgem voor wielertoeristen, echt een
aanrader. Alleen zijn de ritten van Flanders
Classics goed voor maximaal 3.000 deelnemers
en is de RVV voor wielertoeristen met zijn 16.000
deelnemers, van wie de helft buitenlanders, van
een andere logistieke en organisatorische orde.
Golazo, dat in verschillende landen grote events
als marathons en wielergranfondo’s organiseert,
kan als geen ander de massa veel geld laten beta-
len en met een goed gevoel naar huis laten gaan.

Elk weldenkend mens komt dan tot de slot-
som: Flanders Classics en Golazo moeten de
handen in elkaar slaan, misschien zelfs een joint
venture aangaan, waarom niet? Golazo organi-
seert enkele minder belangrijke wielerwedstrij-
den voor profs, maar Flanders Classics heeft de
mooiste eendagswedstrijden in Vlaanderen.

Alleen valt met die wedstrijden alleen nauwelijks
geld te verdienen. De expertise van Golazo, de
meester-organisator, zou een toegevoegde
waarde kunnen zijn.

Eén probleem: beide organisaties worden
geleid door twee dezelfde types, alfamannetjes
van wie de lichaamslengte omgekeerd evenredig
is met het ego en die voorlopig met elkaar niet
door één deur kunnen. Despootjes die geen
tegenspraak dulden. Moneymakers, maar de ene
al meer dan de andere (wie, dat mag u raden).
Toch hebben Wouter Vandenhaute en Bob

Verbeeck ook veel dingen gemeen. Om de toena-
dering tussen de heren wat te vergemakkelijken,
lijsten we ze even op: bijvoorbeeld, zijn het af en
toe hele aardige en gezellige gasten. Of nog: ze
hebben een groot hart voor sport. Zeker ook: ze
kunnen keihard zijn en zitten niet verlegen om
een bloedbadje onder hun personeel. Ten slotte:
het zijn competitiebeesten.

Daarom heeft Bob Verbeeck zijn RVV voor
wielertoeristen omgedoopt in We Ride Flanders,
organiseert hij straks in Brugge een
Elfstedenronde en heeft hij de Driedaagse bin-
nengehaald. Daarom heeft Wouter Vandenhaute
met de start- en aankomstplaatsen Antwerpen
en Oudenaarde afgesproken dat er, tenzij zijn
eigen versie voor recreanten, vanaf 2018 veertien
dagen voor en na de Ronde van Vlaanderen geen
ander event mag worden georganiseerd, dus
geen We Ride Flanders.

Er zijn twee scenario’s mogelijk. Of Verbeeck
en Vandenhaute sluiten een monsterverbond. Of
Verbeeck en Vandenhaute gaan de strijd aan. De
allermooiste strijd zou er een zijn op de fiets,
maar in dat geval gok ik op de grotere motor van
ex-olympiër Bob Verbeeck.

Twaalf uur kijken naar 
wieler toeristen, kunnen ze dat

herkwalificeren als 
een onomkeer bare coma? 

Laten we wel wezen: dit was
Canvas niet maar Alzheimer-tv
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► De Vlaamse
leeuw brult
boven op 
de Paterberg.
Ook zondag
zullen 
duizenden
fans langs
het parcours
van de Ronde
staan. 
© BELGA

‘Ik moest mezelf opwerken,
kreeg dat kopmanschap niet
cadeau. Maar nu rijdt de hele

ploeg in mijn dienst’
GREG VAN AVERMAET

‘Weinig renners kunnen na
200 kilometer nog zeggen: 
‘Nu begint mijn koers.’ En je

beschikt over een eindsprint’
PETER VAN PETEGEM

► De top van de Paterberg biedt een prachtig uitzicht op Kluisbergen. Vandaag klauteren hier 
16.000 wielertoeristen omhoog, zondag is het de beurt aan de profs. © STEPHAN VANFLETEREN

Sagan verkent
parcours niet:
‘De benen tellen’
Peter Sagan verbleef de voor-
bije week in Monaco. Gisteren
vloog hij vanuit Nice naar onze
streek. En de wereldkampioen
was goedgemutst. “Dat Gilbert
sterk was in De Panne? Ah ja?
Ik hoorde dat hij won, maar ik
heb het niet gevolgd.” Zwaar
trainen deed Sagan overigens
niet. “Het harde labeur is ach-
ter de rug. Ik heb nog één trip
van 130 kilometer gemaakt.
Zater dag rijd ik nog een uurtje
los. Een verkenning? Nee, het
zijn de benen die tellen.” (DNR)

Ook als outsider kan Boonen scoren
De conditie? ‘Beter dan
vorig jaar.’ Druk? ‘Die is er
altijd.’ Tom Boonen (36)
maakt een ontspannen
indruk aan de vooravond
van de Ronde. Winst of
niet, hij zal in schoonheid
eindigen.

Achtste in Harelbeke, zesde in
Gent-Wevelgem. “Niet speciaal,
gewoon goed.” Boonen is tevre-
den met zijn opbouw naar de
Ronde. “Vorig jaar miste ik het
vertrouwen, ik zat niet waar ik
moest zitten bij de afdaling van
de nieuwe Kwaremont, om dan

de bocht naar rechts te nemen
voor de Paterberg. Maar
woensdag heb ik nog een keer
verkend en ik voelde me erg
goed. Goed genoeg om zondag
een rol van betekenis te spelen.
En volgende week in Roubaix
ben ik weer in mijn speeltuin.
Dan kan alles. Ik ga ervoor
koersen, tot de laatste meter.”

Aanvallen in finale
Sagan, Van Avermaet, Gilbert:
dat zijn de namen, ziet ook
Boonen. “Gilbert moet bij
Sagan en Van Avermaet blijven.
Greg steekt er echt bovenuit.

Sagan, ja, die is niet slecht,
maar hij haalt niet het niveau
van Greg.” En zijn eigen rol?
“Alles in goede banen leiden en
zelf proberen om diep mee te
gaan in de finale. Maar het kan
zijn dat ik op de Paterberg met
mijn neus tegen de muur loop.”

Ook een rol als wegkapitein
kan. “Maar hopelijk kan ik 
scoren. Als ik een sterk blok 
achter mij heb, kan ik degene
zijn die voorop blijft.” 

Boonen won al drie keer de
Ronde van Vlaanderen (2005,
2006, 2012). “De eerste was de
beste.”  (MG)
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► Tom 
Boonen 
begint aan
zijn laatste
Ronde van
Vlaanderen.


