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drie: “Van Aert ademde niet na een halve
ronde. Hij reed gewoon rond. Het verschil
was vandaag gigantisch groot. Dat het gat
vrij snel twee minuten was, is ook niet nor-
maal. Dan mag je nog iets slechter zijn.”

Met dat ‘hij ademde niet’ kun je alle kanten
uit. Met dat ‘niet normaal’ ook. Adrie van der

Poel is dan ook van het oude wielrennen, van het
achterste van de tong niet laten zien, eerst de ander
zijn bord leegeten, wat niet weet niet deert en wat
al niet meer. Ik weet niet of hij vermoedt dat er in
het Van Aert-kamp iets onoorbaars is gebeurd, maar
het zou kunnen dat hij dat bedoelt. Hij ademt niet
was alvast in zijn tijd – het begin van de epo – een
regelrechte beschuldiging. Als hij dat niet heeft
bedoeld, even goeie vrienden, maar gelieve in het
vervolg iets minder cryptisch te zijn.

Van Aert-Van der Poel van gisteren leek een beetje
op Cancellara-Boonen op de Muur in de Ronde van
Vlaanderen in 2010. De eerste reed toen zo hard weg
van de tweede dat de entourage van de tweede het
nog steeds niet kan verkroppen en al die tijd tot van-
daag de geruchten over een motortje heeft warm
gehouden. Objectieve waarnemers hebben toen die
fase geanalyseerd. Ze kwamen tot de vaststelling
dat Fabian Cancellara niet uitzonderlijk hard de
Muur opreed, maar wel dat Tom Boonen beduidend
trager was.

Diezelfde objectieve waarnemers zouden giste-
ren hebben kunnen concluderen dat Wout van Aert
niet slecht reed – dat zou er nog aan mankeren wan-
neer je als rasatleet wereldkampioen wordt – maar
wellicht ook niet uitzonderlijk
goed, al sprak hij zelf wel over
een van zijn beste dagen op de
fiets. Kan best dat hij dat gevoel
had, maar er is meer aan de hand
dan zelf een goeie dag hebben als
Mathieu van der Poel wordt
geklopt door Michael Van -
thouren hout godbetert. De jon-
gen die hij normaal goeiedag zegt
bij de start en pas terugziet als hij
in de tent is opgefrist, eindigde
nu voor hem.

Tijd om man en paard te noe-
men: in het veldrijden wordt al
langer gesuggereerd dat de clan
Van Aert-Albert niet vies zou zijn
van corticosteroïden. Was
Mathieu van der Poel met een
dikke minuut voorsprong op het
hele veld gearriveerd en dáár-
voor nog eens Wout van Aert met een extra minuut
op Van der Poel, dan was wantrouwen op zijn plaats
geweest. Met Mathieu derde, vechtend tegen kneus-
jes als Vanthourenhout en Aerts om dat bronsje te
pakken, heeft niemand een poot om op te staan.

Wat als geen wondermiddel maar de psyche de
doorslag heeft gegeven? Alles lijkt erop te wijzen
dat Wout van Aert bijzonder goed naar een kampi-
oenschap kan toeleven, in elk geval beter dan
Mathieu van der Poel, die tegen een paaltje reed en
vervolgens niet meer vooruit geraakte. We stellen
het allemaal erg op prijs dat hij zich overal en altijd
wil amuseren op de fiets en dat hij presteren er maar
bij neemt, maar dat is een pose. Mathieu van der
Poel doet er echt alles aan om te winnen, misschien
zelfs te veel.

Zijn interviews vooraf gaven al aan hoe groot de
druk was om als allerbeste veldrijder ooit – daar
bestaat geen twijfel over – een tweede wereldtitel te
pakken. Een evenaring van Wout van Aert, die hij
al een heel jaar van het kastje naar de muur rijdt.
Maar die wereldtitel hoefde niet, want hij was dit
jaar toch liever overal de beste. Of nog: het kan dat
ik een mindere dag heb en hij een goede dag. Dat is
precies wat er gebeurde en dat moet te denken geven
bij de clan-Van der Poel.

Mathieu wil geen trainer hebben, wil niet te veel
testen en ook aan schema’s heeft hij een broertje
dood. Hij wil zich amuseren als hij een wedstrijdje
rijdt, hij wil spelen, maar wat als dat zorgvuldig
gecultiveerd imago van speelvogel gewoon een
excuus is voor als het misgaat? Vluchtgedrag, heet
dat. Misschien heeft Mathieu van der Poel gewoon
last van faalangst. Hij is daarmee helemaal geen uit-
zondering in de topsport. Alle begrip dat hij geen
trainer, geen professor of geen coach in zijn buurt
wil, maar misschien moet hij eens een sportpsycho-
loog proberen.
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Nys, Wellens, Stybar en 
Van der Haar deden het 
de voorbije decennia: 
twee keer wereldkampioen
worden bij de beloften. 
In dat rijtje hoort nu ook 
Eli Iserbyt thuis. De West-
Vlaming haalde het met 
de vingers in de neus.

Iserbyt (20) zag op de flanken
van de Cauberg alleen in de eer-
ste ronde een renner voor zich
uit rijden. De Nederlander Joris
Nieuwenhuis startte pijlsnel,
maar na een slippertje voerde
Iserbyt het commando. Hij liet
zich halfweg koers niet uit zijn
lood slaan door een val en met
een bonus van net geen halve
minuut mocht hij zich bij de
aankomst op de borst kloppen.

“Ik wist dat ik hier zou mee-
doen voor de zege. Dat het zo
makkelijk zou gaan, was een
verrassing”, deed Iserbyt zijn
verhaal. “Op een bepaald
moment voelde ik me onver-
slaanbaar. Ik was relaxed,
volgde de juiste sporen en
omdat mijn voorsprong groot
genoeg was, kon ik aan het slot
de risico’s vermijden.”

De West-Vlaming zal ook vol-
gend seizoen bij de beloften rij-
den. “Ik wil mijn regenboogtrui

Iserbyt verbaasd met ‘makkelijke’ zege

De beste vrouwelijke
veldrijder komt uit België.
Met bravoure veroverde
Sanne Cant in Valkenburg
voor de tweede keer op rij
de wereldtitel. Ze versloeg
de Amerikaanse veterane
Katherine Compton.

De emoties liepen iets minder
hoog op dan in Bieles, vorig jaar.
Of het moest natuurlijk de knok-
partij zijn waarbij de broers
Christoph en Philip Roodhooft,
die Cant (27)tien jaar geleden
haar eerste profcontract gaven,
na afloop van de podium -
ceremonie betrokken raakten.
Ze wilden Cant feliciteren, maar
hadden niet het juiste pasje om
tot bij haar te komen.
Beveiligers hielden hen tegen en
er zouden rake klappen zijn 
uitgedeeld. Philip Roodhooft
diende een klacht in tegen het
optreden van beveiligers bij het
WK.Maar het was geen domper
op de feestvreugde, zei Cant.

Cant begint het stilaan
gewoon te worden, dat ze
wereldkampioene is. “Dat eerste
jaar als wereldkampioene is
heel snel voorbijgegaan. Ik had
het er moeilijk mee gehad, 
zonder nieuwe titel.”

Media-aandacht
Niemand kwam uiteindelijk in
de buurt. Compton haalde niet
het niveau van Cant. Pauline
Ferrand-Prévot (24ste) droeg tot
zaterdag de pijnlijke gevolgen
van de valpartij vorige week in
Hoogerheide. En Jolanda Neff
uit Zwitserland was er helemaal
niet bij. In diezelfde valpartij
brak Neff, de regerende wereld-
kampioene mountainbike, een
sleutelbeen. Cant: “Veel liever

had ik tegen Neff gekoerst. Als
ik haar had geklopt, had ik daar-
mee bewezen dat het niveau in
de cross wel degelijk hoog ligt.”

Er was een tijd dat Cant niet
zo hoog opliep met renners uit
het mountainbiken, die even
naar het veldrijden kwamen
afgezakt om de trofeeën onder
de neus van fulltime professio-

nele veldrijder Sanne Cant weg
te kapen. Drie jaar later luidde
het verhaal anders. “Ik zie ook
wat voor media-aandacht erbij
komt met de komst van Neff. We
hebben dat gewoon nodig.”

Dat de wedstrijden van de
vrouwen nu ook de televisie
halen, heeft het aanschijn van
de cross verandert. “Ook in het

Zorgt Cant voor boost in vrouwencross?
buitenland neemt het belang
van veldrijden toe”, zei haar
ploegleider Philip Roodhooft.
“Het niveau wordt beter, de
wedstrijden zijn altijd span-
nend, er zijn veel kandidaat-
winnaars. Meer televisie zorgt
voor meer interesse van de
sponsors. Ik denk dat we nog
maar aan het begin zitten.”

Cant kan goed leven van haar
sport. “Ik woon alleen en ik kan
mijn rekeningen betalen. Ik
mag zeker niet klagen. Als je
wereldkampioene bent, is het
startgeld hoger. Ik ben blij dat ik
van mijn hobby mijn beroep
heb kunnen maken. En ik hoop
dit nog een aantal jaren te kun-
nen doen.”

In België is Cant met Ellen
Van Loy de enige professionele
veldrijdster. In totaal kunnen
zo’n tien tot vijftien vrouwen van
hun sport leven, schatte
Christoph Roodhooft. Opvol -
ging voor Cant is niet meteen in
zicht.  “De federatie zou daar
werk van moeten maken, zeker
nu we een uithangbord heb-
ben”, zei Roodhooft. “Er moet
op zoek gegaan worden naar
nieuw talent. Wij zoeken, maar
we zijn in Nederland terecht
gekomen, bij Ceylin del Carmen
Alvarado.” (MG/BELGA)

nog tonen. En voor een heel jaar
bij de elites ben ik nog niet klaar.
Zeker voor de snelle races mis
ik kracht.” 

Ploegleider Gianni Meers -
man volgde die gedachte. “Laat
ons eerlijk zijn: Eli komt voorlo-
pig nog niet in de buurt van het
niveau van Van der Poel en Van
Aert. Maar hij moet nog 21 wor-
den, er is nog ruimte om sterker
te worden.” Bij Marlux vinden
ze het belangrijk dat Iserbyt
finales blijft rijden om zijn 
winnaarsmentaliteit scherp te
houden. 

Zorgevuldig
Het Britse toptalent Tom
Pidcock, teleurstellend vijf-
tiende op bijna vier minuten, zal
volgend jaar normaal een heel
seizoen in het veld rijden.
Iserbyts team rekent erop dat de
duels met Pidcock de West-
Vlaming sterker zullen maken.

“We hebben alle tijd, Eli moet
geen stappen overslaan”, zei
Meersman. “Eli heeft er op dit
moment geen baat bij om een
heel seizoen in de achtergrond
te rijden. We gaan zijn crossen
bij de elites zorgvuldig selecte-
ren en hopelijk kan hij zich een
paar keer tonen. Elk mooi resul-
taat zien we als een bonus.” (TLB)
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► Eli Iserbyt komt over de finish. Hij liet zich de concurrentie 
een halve minuut achter zich. © TDW

‘Ik woon alleen 
en ik kan mijn

rekeningen betalen.
Ik klaag niet’

SANNE CANT

► De tweede wereldtitel is binnen. Sanne Cant bolt alleen over
de streep, na een duel met Compton. © ANP

Elite vrouwen
1. S. Cant (Bel) 49:34
2. K. Compton (VS) 0:12
3. L. Brand (Ned) 0:26
4. C. Majerus (Lux) 0:55
5. E. Brandau (Dui) 1:26

Beloften mannen
1. Eli Iserbyt (Bel) 50:54
2. J. Nieuwenhuis (Ned) 0:28
3. Y. Gras (Fra) z.t.
4. A. Toupalik (Tjs) 1:25
5. T. Aerts (Bel) 1:44


