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We kunnen ervan op aan: de Belgische
veldrijders reizen donderdag als een hecht
team af richting het WK in Valkenburg.
Tijdens een ministage zag coach Sven
Vanthourenhout een enthousiaste groep,
zonder kliekvorming. Bovendien krijgt
kopman Wout van Aert een parcours op
maat. De hoop op succes laait weer op.

Sven Vanthourenhout zorgt voor een frisse wind in
de Belgische veldritdelegatie. Dat uit zich niet alleen
in een grondige verjonging van de selectie, maar
ook in rechtstreekse voorbereiding richting dit titel-
strijd. De nieuwe bondscoach organiseerde een
ministage met een drieledig doel: het afhandelen
van enkele logistieke zaken – zoals het passen van
de kledij en het invullen van de medische paperassen
–, een uitgebreide parcoursverkenning én het creë-
ren van een hechte groep. 

“Teambuilding is misschien een te groot woord,
maar wat ik hier gezien heb, stemt me tevreden”,
evalueerde Vanthourenhout na afloop. “Hebben jul-
lie de verkenning goed gevolgd? Zonder dat ik het
gevraagd heb, bleven zowel de zeven jongens als de
vijf dames drie kwartier lang samen rondjes malen.
Het viel me ook op tijdens de maaltijden: het maakte
niet uit wie naast wie zat en er vielen tijdens de
gesprekken amper stiltes. Uit dergelijke kleine din-
gen kan ik afleiden dat er sowieso geen sprake is van
kliekvorming. Ook daarom was deze ministage zin-
vol. Als het van mij afhangt, organiseren we dat in
de toekomst drie keer per seizoen.” 

Opvallend: kopman Wout van Aert houdt er
dezelfde mening op na. “Dit is gewoon aangenaam.
We worden hier goed gesoigneerd, we konden eens
op een relaxte manier met onze gelegenheidsploeg-
maats omgaan en het zevental komt hier hechter
uit dan ooit. Wat een verschil met vorig jaar.”
Daarmee verwijst Van Aert nog eens naar het
incidentje met Kevin Pauwels. “Geloof me, dan zit
je echt niet graag samen aan tafel. Ik meen het, voor
mij mag zo een stage een paar keer per jaar plaats-
vinden. Ik besef, veldrijden blijft een individuele
sport, maar toch. Het voelt goed te weten dat de zes
andere jongens achter mij staan. Een pluim voor de
bondscoach met dit initiatief.”

Koetjes en kalfjes
Donderdag, na het avondeten, keek het gezelschap
in hun bungalow in het Landal-kasteeldomein
samen naar de Eén-fictiereeks Eigen kweeken werd
er gepraat over koetjes en kalfjes (lees: over fietsen,
ploegen en bandenkeuzes). Tussendoor stond ook
de traditionele pré-WK-vergadering op het menu:
een informeel gesprek over alles wat met ploegaf-
spraken en geld te maken heeft. 

Wat in de nabeschouwingen ook duidelijk werd:
Wout van Aert is niet alleen kopman op de fiets, ook
ernaast. “En dat maakt het alleen maar gemakke-
lijker”, vindt de bondsocach. “Als ik een voorstel doe,
is Wout de eerste die inpikt. Of hij bevestigt, of hij
keurt het af. En zo wil ik het ook. Een kopman die
zijn mening durft te uiten, is altijd een meerwaarde.” 

Daan Soete moet lachen. “Zo kennen we Wout.
Hij was in de jeugdcategorieën al een leidersfiguur.
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an de week viel ieder-
een in de media –
selectief, voor een
breed publiek, kwali-
teit of populair – over
elkaar heen om het
meest originele ver-

haal te brengen over Elise
Mertens, Belgiës nieuwste
tennisster, met de nadruk op
stér.

Ze had een mama die ner-
veus was, een hangertje met
haar overleden grootouders
die ze groette na elke over-
winning, ze sprak Limburgs,
trainde op de Kim Clijsters
Academy, had handtekenin-
gen verzameld van Clijsters
en van Henin en o ja ze had
ook een lief van 24 en die was
gemakshalve ook haar trai-
ner. Hun samenzijn was de
sleutel voor hun succes, naast
haar talent en haar werk-
kracht uiteraard, maar het
was toch vooral dat lief Robbe
Ceyssens geweest.

Ze vond het plezant dat hij
er zat, daar in die box. Tja, het
tegendeel had verwonderd en
was pas een probleem
geweest. Stel dat je daar aan
de andere kant van de wereld
zit met een man in je box en
in je bed met wie je het niét
fijn vindt samen te zijn, dan
lijkt het mij dat je onmogelijk
goed kunt tennissen. Hoewel,
je wilt de kost niet geven aan
de vrouwen die met een tiran
aan hun zijde ook de wereld-
top hebben bereikt.

Knap hoor wat die Elise
Mertens heeft gepresteerd,
daar niet van. Ik heb het net-
jes herbekeken nadat ik de
uitslag al had gehoord op de
radio. Dan gaat het ook een
pak sneller, als je weet waar je
op moet letten.

Neen, we doen deze jonge
vrouw geen plezier door haar
zo op te hemelen. Wat goed is,
komt snel, is een klassieke uit-
drukking van wie in de talen-
tenbusiness zit, in de sport
maar ook daarbuiten. Wat
snel komt, verdient bevesti-
ging, is al evenzeer waar. Nu
komt het erop aan voor Elise
en Robbe om te bewijzen dat
zij geen one time wonder
is/zijn.

Ze is een speelster voor de
top 50 werd eerst gezegd.
Later werd dat bijgesteld tot
top 20, zelfs top 10. De laatste
berichten luiden: ze kan een
grand slam winnen. Dat is
genoteerd. Zoals Kirsten
Flipkens in deze krant een
paar weken geleden zei, zijn
er maar een paar echte top-
pers in het vrouwentennis en
is de rest redelijk aan elkaar
gewaagd.

Laten we toch maar een
afwachtende houding aanne-
men. Yanina Wickmayer
speelde in 2009 ook de halve
finale van de US
Open, verloor ook
van Wozniacki
overigens, en
stond acht
maanden later
twaalfde. Ze
werd in 2009 tot
Most Improved
Player
gekroond. Ze
staat vandaag
112de, na veel
blessureleed
en een trouw
weliswaar.
Resultaten

behaald in het verleden zijn
geen garantie voor de toe-
komst. Elise Mertens is tot
nader order niet de erfge-
name van Kim Clijsters en al
helemaal niet van Justine
Henin.

Er is meer dan één valkuil.
Afgezien van de punten die ze
volgend jaar in januari te ver-
dedigen heeft, zal Mertens
door haar nieuwe status ver-
plicht in andere toernooien
moeten aantreden, en meteen
moeten knallen. Elise
Mertens is ook niet langer dat
Belgische meisje dat vorig
jaar op dat achterafeiland
Hobart een WTA-toernooitje
won (en dit jaar weer) en op
wie niemand lette. Er bestaat
nu bewegend beeld van haar
en elke concurrente met een
beetje juiste instelling zal
onderhand wel weten waar
haar zwakheden zich situe-
ren.

Volgens Filip Dewulf – ooit
halve finalist in Parijs en nu
journalist, dus het loopt niet
altijd goed af na zo’n halve
finale (grapje) – is er tennis-
tiek nog wat werk aan de win-
kel. Mertens is mentaal en
fysiek sterk, kan van alles wat,
heeft een goeie backhand,
maar daartegenover staat een
onnatuurlijke forehand, min-
der netspel en mindere
return, aldus de conclusie van
Filip.

Elise Mertens is 22, zit op
een wolk en hoeft zich van dit
alles niets aan te trekken. Wie
dan wel? Tennis Vlaanderen
misschien, want er is inmid-
dels die constante dat wie in
Vlaanderen de tennistop
haalt, vaker niét dan wel via
de topsportstructuren van de
tennisbond is gepasseerd.
Tennis Vlaanderen heeft Elise

Mertens op haar
veertiende niet toe-
gelaten tot de top-
sportschool

waarna ze op eigen
kosten (van ma en
pa) aan een lange

exodus begon
die haar ach-
tereenvol-
gens in

Maaseik,
Parijs en
Florida en uit-
eindelijk in
de Bonenput
in Bree
bracht. Op
eigen houtje
naar de top
20, dan heb je
verdomd veel
karakter.
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‘Ik meen het, 
voor mij mag 
zo een stage 

een paar keer 
per jaar

plaatsvinden’
WOUT VAN AERT

► Wout van
Aert en de 
andere Belgen
verkennen het
WK-parcours
in Valkenburg.
‘Het parcours
indachtig en in
mijn huidige
vorm is er wel
iets mogelijk.’
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Er is inmiddels
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dat wie in
Vlaanderen 
de tennistop

haalt, vaker niet
dan wel via 

de topsport -
structuren van
de tennisbond
is gepasseerd

Dat is hij ondertussen nog meer, weliswaar op een
onbevangen manier. Maar hij heeft de touwtjes
graag in handen en daar lijkt niemand problemen
mee te hebben. Wanneer Wout beslist dat we op
training vertrekken, dan volgt iedereen.” 

Rond de klok van twee uur, na nog een laatste tal-
rijk bijgewoond persmoment en het middagmaal,
keerde iedereen terug naar huis om zich voor te
bereiden op morgen, wanneer in Hoogerheide de
slotmanche van de Wereldbeker wordt afgewerkt.
Al zullen de meesten daar niet al te wakker van lig-
gen. “Hoogerheide? Daar heb ik niets meer te win-
nen of te verliezen”, grijnst Van Aert. “Ik vrees zelfs
dat ik na mijn stevige trainingsweek wel eens met
heel zware benen aan de start zou kunnen staan.
Als dat zo is, geen probleem. Volgende zondag is D-
day. Vanuit mijn rol als underdog, het parcours
indachtig en in mijn huidige vorm – die is sowieso
stukken beter dan een jaar geleden – is er toch wel
iets mogelijk.” (DNR)


