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Grande Tiesj
wintig jaar geleden won Frank Vanden -
broucke Parijs-Nice. Dat was in het jaar 1998
en we weten ongeveer allemaal wat er in
1998 aan de hand was. De kans dat Frank
Vandenbroucke toen vol zat met epo en de
tegenstand die hij van Parijs tot Nice zoek
reed (nog) niet, is even groot als dat hij een

fenomenaal talent was. Wellicht was het een
beetje van alles.

Geschiedschrijving en heroïsche strijdversla-
gen uit die periode verdienen een hele doos aste-
riskjes en voetnoten en daarom is het niet te begrij-
pen dat er van de week alwéér een boek verschijnt
over VDB. Ik begrijp dat fotograaf Stephan
Vanfleteren nog wat foto’s heeft gevonden waarbij
wat letters pasten, en ik gun hem en zijn uitgeverij
Kannibaal van ganser harte dit ongetwijfeld
mooie boek. Wie VDB een beetje heeft gekend,
kan niks tegen deze arme, aimabele ziel hebben,
maar overdrijven we niet een beetje met een
vierde boek over een zware doping- en drugsge-
bruiker die een paar jaar heel hard met de fiets
heeft gereden? Het is met VDB een beetje zoals
met LA: op de duur blijft
alleen de heroïek over
en zijn de asteriskjes
verdwenen.

Wielrennen moet
niet te veel achterom kij-
ken. In die sport is het
vandaag en morgen veel
fraaier dan het gisteren.
Neem zaterdag: ook met
open mond zitten kijken
naar de Strade Bianche,
naar Tiesj Benoot en
Wout van Aert? Twee
23-jarigen – vier jaar
waren ze toen VDB zijn enige klassieker won en
vijftien toen hij stierf – hebben een nest toprenners
waaronder het icoon Sagan het nakijken gegeven.

Hoe Van Aert in de laatste steile bocht van zijn
fiets viel van de krampen, dat verzin je niet. Zijn
uitstap naar de weg heeft hij bepaald niet gemist
en laat alle ex-wielrenners/analisten – en ons jour-
nalisten – maar bazelen: als hij volgende winter
wil crossen, dat hij dan crost verdorie. Fietsen
moet in de eerste plaats plezant zijn en geen cor-
vee.

En dan die – jawel – heroïsche prestatie van
Grande Tiesj Benoot. Hij werd in 2015 als 21-jarige
al eens vijfde in de Ronde van Vlaanderen en werd
toen plots tot de nieuwe grote hoop van het
Vlaamse koersheir gepromoveerd. Gisteren na de

T
column

QuickStep heerst
in Dwars door
West-Vlaanderen
Met QuickStep en Lotto-Soudal
stonden slechts twee World -
Tour-teams aan de start van
Dwars door West-Vlaanderen.
Toen in de eerste van vier plaat-
selijke ronden in Ichtegem
Florian Sénéchal, Rémy
Cavagna (beiden QuickStep) en
Frederik Frison (Lotto) wegre-
den uit een gedecimeerd pelo-
ton, lag de wedstrijd in een
beslissende plooi. In de finale
buitte het Franse duo zijn over-
wicht uit. “Op de laatste kassei-
strook moest ik lossen, maar
Sénéchal stopte af, zodat ik
opnieuw kon aansluiten”, ver-
telde winnaar Cavagna. “Toen
ik op 7 kilometer van de finish
demarreerde, speelde Sénéchal
het ploegenspel perfect.” (DNR)

niets te verliezen. Als ik werd
teruggepakt en 25ste was gewor-
den, had ik me tenminste laten
zien en had ik me ook geamu-
seerd. Ik denk dat mijn aanvals -
lust is beloond.”

Te weinig volume
Van Aert mocht bij zijn debuut
meteen mee het podium op. “Op
een bepaald moment voelde ik
me de beste man in koers, maar
op het einde was ik helemaal
kapot”, vertelde hij. “Eigenlijk
heb ik te weinig volume kunnen
trainen om dit soort inspanning
tot het einde vol te houden. Als
ik hier kan terugkeren met een
betere voorbereiding, dan kan ik
ook in de finale verder geraken.
Want als je weet dat ik een hele
winter krachten heb vergooid in
de cross, dan moet het sowieso
nog beter kunnen.”

Dat de lange veldritwinter niet
ideaal was om een wegseizoen
voor te bereiden, weet iedereen,
maar voor de rest: niemand die
er nog aan twijfelt dat de combi-
natie kan werken. Eigenlijk is ze

nu al geslaagd. Maar of Van Aert
het in de toekomst nog zo gaat
doen? “Daar moet ik over naden-
ken. Natuurlijk smaakt dit naar
meer. Maar ik ga daar geen
straffe uitspraken over doen.
Vergeet ook niet dat de Strade
een specifieke koers is.”

Dat Johan Museeuw en
Fabian Cancellara al opriepen
om het veldrijden te laten, streelt
ongetwijfeld zijn ego, maar Van
Aert schuift die beslissing voor
zich uit. “Dit is een luxepro-
bleem. Als je nergens kan volgen,

twijfelt nog aan Van Aert 

wedstrijd werd hem gevraagd of hij niet bang was
voor een te zwaar gewicht op zijn schouders.
“Neen”, sprak hij, “diene cirque (dat circus, HV)
heb ik in 2015 al meegemaakt.”

Heerlijke gast, Benoot. Het type dat als je hem
niet wil lastigvallen – zoals deze winter bij het buf-
fet in een hotel in Calpe – je zelf aanspreekt om
goeiedag te zeggen. Het type dus dat bij slecht
weer thuis gewoon zelf een extra stage inlegt aan
de Costa Blanca, om daar samen met concurren-
ten door de bergen te razen.

Het type dat evengoed uitweidt over de vakken
die hij voor zijn TEW-studies al of niet heeft opge-
nomen, als over klimmen naar de Alto de Aitana
of de Col de Rates. En ook nog eens aandachtig
luistert, of doet alsof, als de journalist het godbe-
tert over zijn eigen heldendaden op de fiets heeft.
Nu komt het: het type voor wie ik haast mijn hand
in het vuur zou durven steken als het op medi-
cijngebruik aankomt.

Andere Belgen in het hotel hadden hem zien
lopen en vonden hem extreem mager, maar hij
had een goeie winter gehad, zei hij bij het dessert-

buffet. Dat was hem al
aan te zien in de
Omloop en nu helemaal
in de Strade. Met die
magerzucht zal het dus
wel meevallen als je in
twee van de koudste
wedstrijden van het jaar
de koers maakt of wint.

Tiesj Benoot is een
vaandeldrager in de eer-
ste generatie Vlaamse
wielrenners die hele-
maal dopingvrij is opge-
groeid en die moeten we

koesteren. Benoot zelf is sowieso een fenomeen
dat nooit naast zijn schoenen zal lopen en dat
heeft dan weer te maken met zijn atypische ont-
wikkeling. Koersen was zijn lang leven, maar de
topsportschool vond hem niet goed genoeg en
even later viel hij ook bij tests van Energy Lab min
of meer door de mand.

Wat tests niet meten, is de groeimarge en nog
minder het doorzettingsvermogen. Tiesj had/heeft
het allebei. Hij bleef koersen en had ook het geluk
op een trainer als Frederik Broché te vallen die in
hem bleef geloven. Of de twee nog steeds samen-
werken, is niet duidelijk. Alvast niet officieel, maar
het tegendeel zou verwonderen. Een goede motor
met daarop een goede kop en daarnaast een goede
trainer, dat moet goed gaan.

Benoot is het type 
voor wie ik haast 

mijn hand in het vuur 
zou durven steken 

als het op medicijngebruik
aankomt

is het veel moeilijker om een
beslissing te nemen.”

Van Aert wilde vooral genie-
ten van het statement dat hij als
‘kleine’ crosser heeft gemaakt.
“Vroeger was het niveau in het
veld anders dan op weg. De weg
is nog altijd groter en telt meer
toppers, maar de beste crossers
halen ook een hoog niveau.”

Wat hij nog kan in de reste-
rende voorjaarsklassiekers kan
hij niet zeggen. “We zijn nog
altijd bezig met een experiment.
Het kan perfect zijn dat dit mijn
beste periode is. Op dit moment
drijf ik ongetwijfeld nog altijd op
mijn goede vorm van het WK.
Wat de komende wedstrijden
gaan geven weet ik niet, maar ik
vrees dat koersen vanaf nu niet

meer hetzelfde zal zijn… Ik heb
mezelf iets aangedaan. Ik

vrees dat ik in een storm
terecht ga komen.” (BA)

‘Ik kijk nu al uit
naar de Spelen’

Nicky Degrendele (21) pakt wereldtitel keirin

Heel even weerklonk de Brabançonne in 
de Omnisportvelodroom in Apeldoorn.
Niet voor Jolien D’hoore of Kenny De
Ketele, maar voor een bijna onbekende 
21-jarige meid uit Varsenare. Nicky
Degrendele kroonde zich op de slotdag van
het WK tot wereldkampioene keirin.

Perfecte races waren het van Nicky Degrendele.
Met de vingers in de neusgaten won ze haar kwa-
lificatiereeks. In de halve finale finishte ze in het
spoor van uittredend wereld-
kampioene Kristina Vogel. En in
de finale gaf ze iedereen met dui-
delijk verschil het nakijken.
Fantastische sprint.

“Dromen doe je altijd, maar
dromen van deze wereldtitel
deed ik eigenlijk niet”, beweerde
Nicky Degrendele. “Vorige week
panikeerde ik lichtjes. Net voor
de afreis naar Apeldoorn moest
ik drie tot vier dagen het bed hou-
den. Ziek, een antibioticakuur
van vier dagen werd me voorge-
schreven. Gelukkig raakte ik net
op tijd fit. Deze gouden medaille
bewijst dat ik goed was.”

De voorbije weken werd daar
niet aan getwijfeld. Enkele maan-
den terug wel. Op de Europese
pistekampioenschappen in
Berlijn maakte Degrendele geen
goede beurt. En kreeg ze een
flinke uitbrander van bonds-
coach Peter Pieters. Nadien wer-
den haar trainingen aangepast.

“Lange wegtrainingen in het
UCI-centrum in het Zwitserse
Aigle hebben me vandaag zeker
geholpen”, beweerde
Degrendele, die daardoor wel
even haar beensnelheid zag ver-

minderen. “Ik heb overal wat opgepikt. Alle ele-
menten hebben geholpen om dit te realiseren. Nu
leef ik als een topsporter. Ik let op mijn voeding, ik
train wat nodig is en ik bouw voldoende rust in.
Al die elementen hebben tot deze wereldtitel
geleid.”

Felicitaties van Chris Hoy
In de keirin komt deze regenboogtrui niet hele-
maal onverwacht. Ook bij de junioren werd
Degrendele vier jaar geleden wereldkampioene

in deze discipline. Toen ze in
Apeldoorn de piste verliet, kreeg
ze een stevige knuffel van Sir
Chris Hoy, gewezen wereldster
in de keirin en sprint.

“Hij feliciteerde mij en hij
voegde er meteen aan toe dat hij
onder de indruk was van mijn
prestatie”, glunderde Nicky
Degrendele. “Dat deed heel veel
deugd. Ook uittredend wereld-
kampioene Kristina Vogel
wenste mij spontaan proficiat
met deze regenboogtrui. Neen,
ik ga niet slapen in dit shirt.
Maar ik ga wel een feestje bou-
wen. Het is al van vorige zomer
geleden dat ik naar een feestje
ging.”

“Deze wereldtitel is geen
eindpunt. Uiteraard wil ik naar
de Olympische Spelen in Tokio”,
vertelde Degrendele. “Dat is een
doel op langere termijn. Er komt
snel een volgend doel: het EK
begin augustus in Glasgow. En
daarna het WK in het Poolse
Pruszkow. In de sprint voor
vrouwen sta ik in ons land nog
alleen. Toch hoop ik ooit iemand
te vinden met wie ik aan de
teamsprint kan meedoen.” (FHN)

◃ Degrendele
viert haar 

gouden 
medaille 

uitbundig op 
de piste.
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► Van Aert strandde 
op de derde plaats 
na een moeilijk slot.
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D’hoore en 
De Ketele
stellen teleur
Vorig jaar vijf medailles op
het WK in Hongkong, 
dit keer slechts twee in
Apeldoorn: goud voor Nicky
Degrendele (keirin) en zilver
voor Jolien D'hoore
(scratch). De oogst valt
tegen. Kenny De Ketele en
Moreno De Pauw werden in
het WK ploegkoers pas
achtste. “Ik had nochtans
goede benen”, zei De
Ketele. “Maar ik vond geen
enkel goed moment om iets
te proberen.” In de punten-
koers voor vrouwen ver-
overde de Nederlandse
Kirsten Wild haar derde
wereldtitel, Jolien D'hoore
werd pas tiende. “Bewust
koos ik voor een groter ver-
zet, maar dat was geen
goede keuze”, vloekte ze
achteraf. (FHN)

Een gemiste kans. Dat was het
zeker voor Tim Wellens (26) op
de Côte de Meudon, waar hij het
wiel koos van Arnaud Démare.
De Franse kampioen zette net
iets vroeger aan en won.
Wellens werd vierde, op luttele
centimeters.

Zijn eerste fotofinish ooit,
was het volgens Démare. En dat
na een pittig spurtje bergop,
waarin hij zichzelf niet echt een
plaats vond hebben. “Izagirre,
Alaphilippe, Wellens… Ik verras
mezelf.” ‘Close call’ dus, al kon
Tom Boonen geen zinnig ver-
schil detecteren. “Zeker van dat
hij wint?” Ja hoor, klonk het
twee uur na afloop officieel in
de perszaal in Sèvres. “Met vijf
millimeter.”

Wellens volgde, op dezelfde
horizontale lijn, even verderop.
Bij hem werd in centimeters
gerekend. “Zet ik iets vroeger
aan, dan win ik misschien”,
drong het tot hem door. “Zonde,
want van alle renners die mee-
streden voor de zege werd ik
wellicht het best afgezet aan de
voet van de slotklim. Met dank
aan een sterke ploeg, die zich de
hele dag uitsloofde voor me. Tot
Greipel toe. André reed vol voor
mij in de wind. Jammer dat ik
het niet kon afmaken.

“Ik troost me met de vaststel-
ling dat ik me op dag één van
deze Parijs-Nice al in een uitste-
kende uitgangspositie nestel. En
vooral: dat ik echt goede benen
voelde.” (JDK)

Tim Wellens laat zege
liggen in Parijs-Nice


