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Systeemfout
esde. Kan gebeuren. Greg en Phil valt weinig te verwij-
ten. Die mannen hebben dit jaar al hun stinkende best
gedaan in grote wedstrijden en er ook twee van gewon-
nen. Oké, telkens tegen een afgeslankt peloton kansheb-
bers, ‘Roubaix’ nog meer dan ‘Vlaanderen’, maar veel
van hun collega’s zouden een arm geven om zo’n monu-
ment te winnen.

Dit WK is anders wel volledig de mist ingegaan voor de
Belgen. Dat kan een keer gebeuren. Een keer? De laatste vijf jaar
stond de grootste kleine wielernatie – dat zijn wij, België – nooit
meer op het podium, behalve dan in Doha vorig jaar met de
afscheidnemende Tom Boonen. Voor de rest was het negende
in 2013 (Gilbert), vijfde en zevende in 2014 (Greg en Phil), tiende
in 2015 (Phil), dan Boonen en gisteren weer zesde, maar
behoorlijk kansloos zoals al die andere keren.

Weinig hellingen, veel hellingen, helemaal geen hellingen,
kasseien of geen kasseien, regen, wind of mooi weer, in de
belangrijkste wedstrijd in september geven de Belgen niet thuis.

Belgen zijn nochtans eind februari al top want dan wordt
met de Omloop Het Nieuwsblad het WK navelrijden georgani-
seerd en de Belg die wint moet de volgende tien jaar niet meer
werken. Vervolgens worden onze Belgen weggereden in
Milaan-Sanremo, en dan komen alle kasseiklassiekers. Ook
daar: wie wint, heeft zijn schaapjes op het droge.

Daarna wordt weer voor echt gekoerst in de Amstel en de
Ardennen maar aan die onnozeliteiten hebben wij geen bood-
schap. Vervolgens de grote rondes. De klassering interesseert
ons niet en dus kiezen we onze ritten uit. In Italië en Frankrijk
lukte dat niet. In Spanje in de Vuelta wonnen we wel drie ritten.

We kunnen pech heb-
ben gehad op dit WK, maar
misschien is er meer aan
de hand. Geen land of regio
heeft een grotere dichtheid
in wielertalent dan België,
c.q. Vlaanderen. Bij ons
krijgen kinderen een koers-
fiets, ook als ze daar niet
om vragen. Een beetje
zoals de Oostenrijkse peu-
ters op skietjes worden
gehesen van wanneer ze
kunnen lopen.

In tegenstelling tot de
Oostenrijkers die met hun
talent het skiën van bij de

jeugd tot de seniors domineren, worden wij weggeblazen bij de
jeugd. Het beste resultaat op de laatste vijf WK’s van onze belof-
ten, opgegroeid in de meest competitieve omgeving ter wereld,
is een vierde plaats van Tiesj Benoot in 2014.

Resultaten bij de jeugd zijn geen garantie voor de toekomst
en daarom wordt hier ook niet verwezen naar de juniores.
Resultaten bij de U23 zijn wel relevant want dat is de post-for-
matie, dan kan je talent verknoeien of laten groeien en raad
eens waar wij goed in zijn?

Onze jeugd wordt van bij de aspiranten de kop zot gemaakt
met de Kwaremont, de Paterberg en met de weide van de
Koppenberg of de bultjes van de Pyfferoens in Ruddervoorde.
Koersen op kasseien of in een zompige wei is onze core busi-
ness. De Ronde van Vlaanderen winnen is onze ultieme droom.
Of Parijs-Roubaix. Of de Superprestige.

Wielerbanen? Als het sneeuwt. Tijdrijden? Doen we niet aan
mee. Bergop rijden? Er is een mooi klimproject van de wieler-
bond maar het is te weinig. Bij ons groeien wielrennertjes aan
bomen maar van het moment dat ze er af vallen, zijn ze mis-
vormd. Nederland is dubbel wereldkampioen ploegentijdrit en
wereldkampioen individuele tijdrit en wereldkampioen bij de
vrouwen. Dat is vier keer goud.

België, Vlaanderen dus, heeft niks en dat is het gevolg van
een compleet achterhaalde wielercultuur, inmiddels zelfs een
systeemfout. Als er eens een Belgische renner bij de wereldtop
aansluiting vindt, is dat toeval. Greg Van Avermaet was een
doelman die ging koersen en Philippe Gilbert is die ene Waal
die met een koersfiets kan rijden. Tijdens de live van de profs
kwam de NOS-radiocollega bij Christophe Van de Goor op
bezoek om het hoe en waarom van het Oranje succes uit te leg-
gen. Gio Lippens verwees naar de Rabobank-opleiding.

Opleiding is hét sleutelwoord. Opleiding door gekwalifi-
ceerde coaches, trainers en begeleiders, maar die hebben wij
niet. Wij nemen vriendjes mee in de begeleiding en stellen
jonge, brave, volgzame vriendjes aan als bondscoach. Sommige
bondscoaches moeten geen training geven, dat klopt, maar het
is wel een behoorlijk zwak signaal als de top van je trainerspira-
mide nooit verder is geraakt dan initiator wielrennen.

De bondscoach van de Nederlanders en eerder sporttech-
nisch directeur, Thorwald Veneberg, is ex-prof en studeerde af
als bewegingswetenschapper, met een scriptie over faalangst.
Een scriptie wil ik onze Belgen niet aandoen. Een trainer A-cur-
sus ook niet want die hebben ze nog maar pas. Tel gewoon hoe-
veel bondscoaches in alle wielerdisciplines, van de jeugd tot de
profs, een trainer B-diploma hebben. Eén? Geen?
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de derde keer een onvoorspelbaar WK wint

rekenen op de sprint. Wat te
doen? Ik wist het echt niet. Tot
de laatste kilometer zag het er
echt niet naar uit dat het tot een
sprint zou komen.”

Een vierde wereldtitel in
Innsbruck, zou dat kunnen?
“Ze zeggen dat het parcours
niet voor mij is. Dat is goed,
dan kan ik langer vakantie
nemen. We zijn nog niet
zover. Laat me eerst van deze
titel genieten. Volgend jaar
zien we dan wel of er mira-
kels gebeuren.”

De fans uit Slowakije zullen
er zijn. Oostenrijk is dichter
dan Noorwegen, en ze
waren hier ook al talrijk.
“Blijkbaar heb ik overal fans.
Ze kwamen uit Wenen en uit
Praag. Ik heb veel fans in
Noorwegen, heb ik gemerkt.
Ik hoorde dat de fans ook uit

Krakau in Polen kwamen. De
helft van het vliegtuig waren
fans van Kwiatkowski, de
andere helft fans waren van
mij.”

Deze wereldtitel gaat de
wereld niet veranderen, zeg
je. Maar straks word je
vader. Gaat dat jouw leven
veranderen?
“Ik denk er niet aan. Het is
onvoorspelbaar wat er gaat
gebeuren, zoals een sprint.
Maar mijn leven zal helemaal
anders zijn, ja. Ik ben voort-
durend onderweg voor de
koers. Maar aan de andere
kant heb ik een rustig jaar
gehad. Ik kom uit op maar
vijftig of vijfenvijftig koersda-
gen. Dankzij mijn uitsluiting
uit de Tour heb ik heel veel
tijd met mijn vrouw kunnen
doorbrengen. Daar ben ik blij
om.” (MG)

te worden. Ik kan enkel zeggen
dat, ook als er iets slecht
gebeurt, je dat altijd langs de
positieve kant moet bekijken.
(Legt zijn hand op de schouder
van Alexander Kristoff naast
zich, die tweede werd.) Dat jij
geen wereldkampioen bent,
betekent dat je nu een heel jaar
met de trui van Europees kam-
pioen kunt rijden. (lacht)”

Het waren chaotische slotki-
lometers, niemand zag wat
er gebeurde. Dacht je, toen
Alaphilippe en Moscon weg
waren, dat het WK voor jou
voorbij was?
“Ik was een beetje in paniek. Ik
dacht al niet meer aan de titel,
ik ging ervan uit dat ik voor de
vierde of de vijfde plaats zou
rijden. In die slotfase demar-
reerde ook nog Gaviria. Ik reed
het gat dicht. En dan werd het
toch nog een sprint.”

Wat heb je met WK’s? Je
wordt makkelijker wereld-
kampioen dan dat je Milaan-
Sanremo of de Ronde wint.
“De Ronde heb ik al gewonnen
he. Misschien is het karma. Ik
weet het niet. Zo’n wereldkam-
pioenschap is een loterij, alles
kan gebeuren.”

Toch word je drie keer
wereldkampioen. Welke is 
de mooiste van de drie? 
Of de meest bijzondere?
“De eerste wereldtitel was
moeilijk omdat niemand had
verwacht dat ik zou winnen.
De tweede wereldtitel kwam
zo mogelijk nog onverwachter.
Maar mijn derde wereldtitel
was de moeilijkste, precies
omdat iedereen nu wel ver-
wachtte dat ik zou winnen.

“Deze race was onvoorspel-
baar. Je had maar één kans. Ik
kon aanvallen, afwachten of

Greg Van
Avermaet
(6de)

Misschien had hij vierde of
zelfs derde kunnen worden,
bedacht Van Avermaet. Hij zat
niet helemaal juist gepositio-
neerd toen hij aan de sprint
begon. Maar als hij had willen
meedoen voor goud, dan had
het vroeger in de koers moe-
ten gebeuren. Hij had
gehoopt om op de laatste
beklimming van Salmon Hill
met een klein groepje weg te

geraken. “We hebben gepro-
beerd op de klim, maar helaas
kwam er boven twintig man
terug.”
Julian Alaphilippe kon wel een
kloof slaan, met Gianni
Moscon erbij. “Volgen ging
niet”, bekende Van Avermaet.
“Zo’n klim liegt niet. Ik had
geen superdag. Maar ik ga
niet klagen, want er waren er
veel die minder goed waren:
op de klim was ik bij de beste
vijf of zes. Omdat ik geen
grootse benen had, ben ik niet
al te zeer ontgoocheld.”

Philippe
Gilbert
(17de)

Even voor de streep speelde
Philippe Gilbert zijn laatste
troefkaart uit. “Ik ging met nog
2,5 kilometer te gaan, na een
U-bocht. Als ze twijfelen en
zich oprichten, ben ik mis-
schien weg, dacht ik. Niet dus.
Iedereen reed me voorbij. Mijn
WK zat erop.”
Ontgoocheld? Ja, dat was
Gilbert zeker. “Maar wat had ik
anders kunnen of moeten

doen? Collectief klopte het.
Alle afspraken en richtlijnen
zijn tot in de puntjes nage-
leefd. Hoe sneu het resultaat
ook is – vooral voor de ploeg-
maats, zij reden zich te pletter
voor Greg en mij –, laten we
deze ervaring meenemen en
hier verder op bouwen. Ik zag
Sagan aan de start en vervol-
gens op vier, vijf kilometer van
de streep. Precies op het juiste
moment. Indrukwek kend wat
hij allemaal doet op die nog
relatief jonge leeftijd. Hij is een
fenomeen.” (JDK)
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Belgische kopmannen komen tekort

◃ Een hele koers is Sagan nauwelijks in beeld, maar op de streep is hij
in het Noorse Bergen te sterk voor Kristoff. © BELGA

wereldkampioen

TOP TIEN: WK WIELRENNEN  
1. Peter Sagan (Svk) 267,5 km in 6u28:11
2. Alexander Kristoff (Noo) z.t.
3. Michael Matthews (Aus)
4. Matteo Trentin (Ita)
5. Ben Swift (GBR)

6. Greg Van Avermaet
7. Michael Albasini (Zwi)
8. Fernando Gaviria (Col)
9. Aleksej Loetsenko (Kaz)
10.Julian Alaphilippe (Fra)


