
De Vlaeminck: “Ik durfde ook weleens te zon-
digen, zelfs de dag voor de Ronde van Vlaan -
deren. Maar geen twee, drie keer in de week.
Vooral de Italianen waren daar strikt in.
Gimondi en co..”

Boonen: “Nu nog, hoor. Pozzato. In het voor-
jaar: geheelonthouding.” 

De Vlaeminck: “Hij kán ook niks meer.”
Boonen: “Neen, hij zou het beter wél eens

doen, denk ik.” 

Even terug naar die gemiste vijfde Parijs-
Roubaix. Hebben jullie daar nooit spijt van
gehad? 
De Vlaeminck: “Toen Tom aan zijn derde zat,
dacht ik: dju, waarom heb ik verdorie die vijfde
niet gewonnen. Ik zag het al komen, hé. Hij was
een klasse beter dan de rest. Eigenlijk had je
maar één grote concurrent: Fabian Cancellara.”

Boonen: “Ho, ik heb wel meerdere grote kam-
pioenen bekampt. Museeuw en Van Petegem in
mijn eerste profjaren. Dan Michaelsen, Bäck -
stedt, O’Grady, Hincapie, Flecha… Niet van het
niveau van Cancellara, oké, maar toch potenti-
ële winnaars. Cancellara is pas later gekomen.
En ook maar een paar keer echt dominant
geweest.” 

De Vlaeminck: “Wanneer heeft het nog eens
volle bak geregend in de hel?” 

Boonen: “Zestien jaar geleden. Ongelooflijk.
Ik heb die laatste natte Parijs-Roubaix nog mee-
gemaakt. Zo zijn er te weinig geweest, vind ik.
Anders was ik nog beter tot mijn recht geko-
men. Twee dingen die de wedstrijd zwaar kun-
nen maken: de snelheid en het weer. De wind
vooral. Als die helemaal wegvalt, krijg je een
fluteditie, zoals vorig jaar.” 

De Vlaeminck: “Zelf gaf ik ook de voorkeur
aan een natte hel. Het schakelde bij voorbaat al

70 à 80 procent uit voor de
zege. En dan kwam de crosser
in mij naar boven.” 

(Ex-)veldrijders zouden 
technisch in het voordeel
moeten zijn op de kasseien.
Maar de erelijst bewijst dat
dat geen evidentie is. 
Boonen: “Parijs-Roubaix is zó
zwaar, jong. Pfff.” 

De Vlaeminck: “Erik werd
ooit negende. Stybar stond al
twee keer op het podium,
Boom net niet. Nys en Liboton
kregen er dan weer niks voor
mekaar. Ook Van Aert kan win-
nen. Ik blijf erbij: als hij zich
goed blijft verzorgen, is het
over maximaal drie jaar bingo.” 

Boonen: “Van Aert is van
een ander niveau.” 

De Vlaeminck: “Net als
Mathieu van der Poel. Ook hij
kan winnen.” 

Boonen: “Voor mij was een
kassei louter een hulpmiddel om het verschil te
maken. Zoals een helling of col dat is voor een
klimmer. Denk vooral niet dat ik daar zó graag
over reed. Het was een haat-liefdeverhouding.
Ik kon het gewoon beter dan de rest.” 

De Vlaeminck: “Klasse, heet dat. Vergis je
niet: ook ik heb die stenen ooit verwenst. Toen
ik lek reed en Merckx verder zag uitlopen.” 

Boonen: “In mijn laatste jaren had ik er
vooral na de koers last van. Dan was het vaak
‘scheermesjes pissen’. Branden, niet normaal.
Mijn urineleider was compleet kapot geklopt
vanbinnen. Tot wondjes en bloed plassen toe

dus. Soms twee, drie dagen
lang. Dan stond ik daar, in de
dopingcontrole: ‘Ooaaaah’,
verkrampt van de pijn.” 

Geen cadeau natuurlijk 
voor Van Aert in zijn eerste
helleklassieker, dat indruk -
wekkend QuickStep Floors-
blok. Zijn jullie ook onder 
de indruk? 
De Vlaeminck: “Absoluut,
heel sterke ploeg. Maar weet
je wat ik niet mooi vond en
wat vooral in de E3 Harelbeke
enorm opviel? Dat Gilbert,
Stybar en co. er wat kwamen
tussen fietsen in de achtervol-
gende groep achter Terpstra.
Dat mag je niet doen. Zet je
achteraan en laat die anderen
het werk opknappen.” 

Boonen: “Ik had het zelf
nooit gedaan. Het zet kwaad
bloed bij de concurrentie.
Vroeg of laat krijg je dat cash

terugbetaald. Het is morgen en volgende week
opnieuw koers, hé.” 

Meer dan ooit lijkt het kransje favorieten
keurig af te bakenen. 
De Vlaeminck: “Ik weet niet of ik er vijf kan
opnoemen. Terpstra, natuurlijk. Gilbert.
Vanmarcke. Van Avermaet, als hij nog wat ver-
betert. En Sagan moet je er altijd bijrekenen.
(lacht) Allee, dan toch.”

Boonen: “Terpstra is en blijft mijn torenhoge
favoriet. De enige overblijvende pure kassei -
specialist. Méér nog dan Stybar.” (JDK/DNR)
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p de Olympische
Spelen mag elk land
zes atleten afvaardi-
gen. Dat heet de
olympische universa-
liteit, maar die is aan
beperkingen onder-

hevig. Iemand in de BMX
laten starten zonder dat die
lang genoeg een BMX-fiets
heeft bereden, is ronduit
gevaarlijk voor de gelegen-
heids-BMX’er en misschien
nog meer voor alle anderen
in zijn serie.

Daarom geldt die univer-
saliteit alleen in atletiek –
ook niet polsstokspringen
maar het ongevaarlijke
lopen – en zwemmen. Al is
ook daar enig risico aan
verbonden, want ik heb in
2000 in Sydney in de eerste
serie van de 100 meter vrije
slag een Afrikaan haast
zien verzuipen rond de 75
meter. Gelukkig had die de
reflex om zich aan de koord
vast te houden en naar
adem te happen. De hele
hal gierde het uit.

Een absolute no-gosport
voor die universaliteit is
boksen. Stel je maar eens
voor dat je een ongetrainde
bokser tegen een getrainde
in de ring zet: als het wat
tegenzit, kan die eerste 
binnen de minuut naar de
neurochirurg van wacht.

Donderdagavond keek ik
televisie en hoopte ik dat
het zou tegenzitten voor
Faroek Özgünes. Die och-
tend had ik in de krant een
stukje gelezen over een
programma dat al aan zijn
tweede aflevering toe was:
het heet Boxing Stars en het
speelt op VTM. Faroek, 
justitiespecialist van die
zender, had in dat kranten-
verhaaltje de tekst: “Ik wil
klappen geven, pijn doen.”
Van een bekentenis gespro-
ken.

Faroek moest het in de
zogeheten lichtgewicht-
klasse opnemen tegen ene
Sieg De Doncker, naar het
schijnt een BV. Nadat ze
beiden in de ring waren
geschreeuwd door de men-
selijke vleesboom Sergio,
kreeg ik plotsklaps medelij-
den met Faroek. Daar stond
hij dan, een klein, gezet
mannetje met ronde schou-
dertjes, tegenover een
atleet met een getrainde
schouderpartij, minimaal
10 kilo meer, 10 centimeter
langer, 15 centimeter lan-
gere armen en ook nog
eens 25 jaar jonger. Een
knoert van een mismatch,
die je alleen in de open
categorie in het judo nog
weleens tegenkomt, maar
zoals bekend is dat geen
sport waarin je op elkaars
gezicht moet/mag slaan.

Patser Faroek had even-
wel de toon gezet met zijn
quote en Sieg nam derhalve
geen risico: hij haalde twee
ronden lang de voorhamer
boven, zodat de justitie -
specialist al in de eerste
minuut tussen de benen
van zijn beul belandde.
Nadien ging het hoopje
ellende genaamd Özgünes
nog een paar keer door de
knieën, maar werd nog niet
uitgeteld. Gelukkig gooide
zijn trainer de handdoek.

Justitieberichtgeving zal op
VTM nooit meer dezelfde
zijn.

In datzelfde programma
had Laura Tesoro eerst
Bieke Ilegems van hot naar
her geslagen, maar ein-
digde ondanks haar over-
wicht ook met een bloed-
neus. In de omkadering
vroeg presentatrice An
Lemmens vooraf aan Erik
Goossens, de man van
Ilegems: “Je hebt zo’n
mooie vrouw, zo’n prachtig
gezichtje, gaat daar straks
iets van overblijven?” Voor
beschaving, één afspraak:
donderdagavond bij VTM.

Ik begrijp dit pro-
gramma niet. Ik begrijp
niet dat een zender daar
zendtijd voor vrijmaakt. Ik
begrijp niet dat een geres-
pecteerde trainer als
Hubert Fierens zich daar-
mee inlaat. Ik begrijp ook
niet dat Freddy De Kerpel
daaraan meewerkt.

Ik begrijp nog minder
referee Daniel Van de
Wiele. De man heeft ooit
kampen met Lennox Lewis
en Vitali Klitsjko geleid en
nu moet hij ervoor zorgen
dat Bekende Vechters met
hun straattechniek elkaar
de hersens niet inslaan.
Commentator Jan Van den
Berghe (75), die ze voor de
gelegenheid uit het rust-
huis hadden gerold, begrijp
ik dan maar al te goed. Die
zou een moord begaan om
op televisie te komen.

Getrainde boksers (m/v)
verdienen het grootste 
respect voor hun fysieke en
technische prestatie, maar
boksen is een even moei-
lijke als gevaarlijke sport.
Recreatief boksen – niet te
verwarren met recreatieve
bokstraining – bestaat niet.
De finaliteit van boksen is
tenslotte elkaar zo hard op
de hersens meppen dat het
licht uitgaat en dat kan
nooit gelegenheidsamuse-
ment zijn. En dan maar 
klagen over toenemend
gratuit geweld in de maat-
schappij.

Boksen formatteren als
een soort Wauters vs. Waes
of Spel zonder grenzen, is
waanzin. Aan boksen zijn
alleen maar grenzen en
ongetrainden op elkaar los-
laten als twee pitbulls, is
gekkenwerk. Ongetrainden
die een kwarteeuw en ette-
lijke kilo’s verschillen op
elkaar laten inhakken, in de
hoop op mooie kijkcijfers,
is zelfs misdadig.
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De finaliteit van
boksen is elkaar

zo hard op 
de hersens

meppen dat 
het licht uitgaat.

Dat kan nooit
gelegenheids -

amusement zijn

na de koers’

Samen acht
kasseien
► Roger De Vlaeminck
Winnaar in 1972, 1974, 1975,
1977
2de in 1970, 1978, 1979,
1981
3de in 1976
5de in 1969
6de in 1982
7de in 1971, 1973

► Tom Boonen
Winnaar in 2005, 2008,
2009, 2012
2de in 2006, 2016
3de in 2002
5de in 2010
6de in 2007
9de in 2004
10de in 2014

►Met grinta, stuurmans-
kunst en power. Zo boekt
Tom Boonen in 2012 zijn
vierde zege in de hel. 
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