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een nieuweling had laten insluiten.
In haast alle wedstrijden waarin hij na zijn

superjaar 2012 startte, is de koerstactiek in func-
tie van Tom Boonen uitgestippeld. Zelfs in zijn
laatste jaren als wegkapitein werd gekoerst zoals
hij het aanstuurde. Sinds Boonen weg is, rijden
de QuickSteppers als een bende vrijbuiters. De
gevreesde chaos is uitgebleven en de oude
Mapei-leuze van vincere insieme – samen win-
nen – is terug. Zoals Yves Lampaert zich tijdens
de E3 total loss reed om Terpstra zo goed moge-
lijk te lanceren, dat was het nieuwe QuickStep.
Het oude QuickStep, dat was de Omloop 2015
toen drie QuickSteppers gokten op de sprint van
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ondag op de luchthaven van Charleroi
stond Eurosport op: de Ronde van
Vlaanderen. Er was nog meer dan hon-
derd kilometer te gaan toen onze vlucht
werd afgeroepen voor boarding. Op dat
moment passeerde een groep West-
Vlaamse jongelui. Ze keken een minuut

of wat en één vroeg “voor wie bij jij?” Zijn maat
wees op Tim Declercq die voorop sleurde. “Voor
QuickStep. Om het even wie mag winnen, als het
maar die Terpstra niet is.” Het was lang vliegen
maar taxiënd op de tarmac wist ik met dank aan
de kostenloze roaming binnen de EU meteen hoe
laat het was: Niki Terpstra had gewonnen.

Gisteren had L’Equipe een verhaal met ene
Lefévère. Dat is Patrick Lefevere van wie de
Fransen weigeren zijn naam te schrijven zoals
die op zijn identiteitskaart staat. Waar die door-
braak van Terpstra ineens vandaan kwam en of
dat zijn populariteit ten goede zou komen want
had Terpstra niet een beetje een koud imago in
het peloton?

Lefevere was eerlijk: Terpstra heeft het als
Nederlander in een Belgische ploeg in een
Vlaamse sport niet makkelijk om zich door te
zetten. Hij betwijfelde of dat zou veranderen nu
hij de mini-Ronde en de echte Ronde van
Vlaanderen in hetzelfde jaar had gewonnen, na
in 2014 ook al Parijs-Roubaix te hebben gewon-
nen.

Te lang op Boonen gerekend
Aan die laatste wedstrijd hangt een verhaal. Niki
Terpstra sprong toen weg uit een groep van elf,
waar nog twee andere QuickSteppers in zaten:
Zdenek Stybar en Tom Boonen. De hiërarchie bij
QuickStep was gekend: eerst Boonen, dan de rest.
Van die groep was Boonen normaal de snelste
sprinter, maar wat is normaal na 257 kilometer
en 28 secteurs met pavés?

John Degenkolb bleek de snelste en Tom
Boonen eindigde laatste van dat groepje, dat
sprintte voor de tweede plek: Niki Terpstra was

voorop gebleven en had twintig seconden voor-
sprong bijeen geharkt. Een overwinning van
QuickStep, luidde het toen, toevallig behaald
door de Hollander in dienst. De fans van Boonen
hebben het de Hollander nooit vergeven. Boonen
zelf? Dat is niet zo duidelijk. Bij QuickStep verbe-
ten de Boonen-fans hun ergernis.

De ongemakkelijke waarheid is dat ze bij
QuickStep al te lang hun bonen te weken heb-
ben gelegd bij Boonen. Na 2012 is hij nog één
keer in de buurt gekomen van een overwin-
ning in een monument. In 2016 werd hij
geklopt door Matthew Hayman in de sprint op
de wielerbaan van Roubaix nadat hij zich als
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Nederland heeft geen breed
wielerheir zoals Vlaanderen,

koestert ook niet dezelfde
soms absurde passie voor 

de koers, maar klopt ons wel
op alle vlakken, op alle fietsen,

in alle wedstrijden

Holland
boven

◃ Na een solo van ruim 25 km komt Niki Terpstra over de meet. In de achtergrond gaat Mads Pedersen met de tweede plaats aan de haal. © PHOTO NEWS

Niki Terpstra (1ste)
‘Je moet geduld hebben, 
en elkaar wat gunnen’

Een voorbeeld als ploegmaat, maar toch is
Terpstra (33) het liefst zelf de beste. “Er zijn er in
onze ploeg nog die kunnen winnen. Je moet
elkaar wat gunnen. En je moet geduld hebben. 
Je moet vertrouwen in jezelf hebben, en je moet
vooral het grote plaatje zien. Soms moet je heel
veel investeren om iets terug te krijgen. En het
moet allemaal op zijn plaats vallen.” (MG)

Mads Pedersen (2de)
‘Mijn tweede plaats 
is fantastisch’
De jonge Mads Pedersen is de
ontdekking van de Ronde van
Vlaanderen. “Mijn opdracht
was om vroeg in de aanval te
gaan om zo de andere teams
onder druk te zetten”, zegt hij. Pedersen begon
eraan op 82 kilometer van de finish. “Ik heb aan
niets gedacht. Alleen aan duwen, duwen, duwen.
Die tweede plaats is fantastisch.” (BA)

Greg Van Avermaet (5de)
‘Ik zal geluk nodig
hebben in Roubaix’
Het is niet dat Van Avermaet
nergens was in de Ronde.
“Goed, maar niet super”,
omschreef hij zijn gevoel. “Ik
had de punch niet om weg te rij-
den. Winnen is momenteel moeilijk. Ik denk dat ik
in Roubaix opnieuw bij de besten ga zijn, maar ik
zal wat meeval nodig hebben. Het zal allemaal in 
de juiste plooi moeten vallen.” (BA)

Sep Vanmarcke (13de)
‘Pech, maar vooral 
niet goed genoeg’
Sep Vanmarcke (29) was niet
tevreden. “Niet leuk. Ik had er
veel meer van verwacht”,
aldus Vanmarcke. “De dag
begon dramatisch, met twee
valpartijen. Ik viel opnieuw op
mijn ribben en rug. Maar ik wil geen
excuses zoeken. Ik was overal mee, maar echt
sterk voelde ik me niet. En dat is nodig om de
Ronde te winnen.” (TLB)
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Uitslagen basket
Oostende - Willebroek 81-86
Luik - Leuven 70-72
Charleroi - Bergen 78-83
Limburg - Brussels 84-64
Antwerp - Aalstar 61-73

Stand
1. Oostende 24 46 6. Limburg 24 35

2.Antwerp 24 42 7. Willebroek 24 34

3. Aalstar 25 41 8. Brussels 25 32

4.Charleroi 24 40 9. Luik 24 29

5. Bergen 24 36 10. Leuven 24 28

Uitslagen volley
Final four
Maaseik - Roeselare 3-1
Menen - Aalst 3-1
1. Maaseik 2 2 0 6
2. Roeselare 2 1 1 3
3. Menen 2 1 1 3
4. Aalst 2 0 2 0

Sven Nys haalt
loftrompet boven
voor Van Aert

Open doekje van Sven Nys aan
het adres van Wout van Aert
(23). “Wout bewijst dat de com-
binatie veld-weg mogelijk is.
Dat heb ik nog nooit gezien.
Dat hij in de Omloop tot in de
finale zou meedoen, verraste
me minder omdat hij nog op
zijn crossconditie teerde. Hij is
blijven bevestigen. Ik schrok al
bij de Strade Bianche. In Gent-
Wevelgem bewees hij dat ook
afstand geen rem is. En na
zondag blijkt dat hij goed
omgaat met de opeenvolging
van hellingen. Hij behoort tot
de beste tien van de wereld in
het Vlaamse voorjaar.” (DNR)

Nederlands
podium bij 
de vrouwen

De Ronde van Vlaanderen bij de
dames werd volledig gedomi-
neerd door onze noorderburen.
Olympisch kampioene Anna
van der Breggen (27) mocht op
de hoogste trede staan, 
Amy Pieters werd tweede en
Annemiek van Vleuten derde.
Belgisch kampioene Jolien
D’hoore reed de hele dag alert
vooraan, maar toen een groep
zich losrukte op de Kruisberg,
moest ze passen. “Ik had niet
verwacht dat ik de Ronde op
deze manier zou winnen. Dit 
is een heel grote zege”, blikte
Van der Breggen terug. (TLB)

Sagan: ‘Zo zal
QuickStep alle
koersen winnen’
Peter Sagan (6de) hoorde
tot de grote geklopten in de
Ronde. Hij zag wat iedereen
zag – het ijzersterke blok
van QuickStep – en begrijpt
niet dat andere favorieten
niet meer samenspanden in
het weerwerk.

Sagan ondervindt de tol van zijn
status. Lees: de andere favorieten
stemmen hun koers graag af op
hem. Maar als dat ten koste gaat
van hun eigen kansen zoals in de
Ronde, waarin Sagan te weinig
medewerking ondervond in de
achtervolging op Terpstra, wat
levert dat dan op? Voor de
Slovaakse tv verpakte Sagan zijn
boodschap met een cynisch
strikje: “Op welke plaats zijn de
andere favorieten geëindigd? Als
dit voortduurt, zal QuickStep
alles winnen.”

Wat als… Sagan over net zo’n
ijzersterk team als QuickStep
zou beschikken? Dat zou het
ideale scenario
voor Sagan zijn,
maar bij de
beslissende uit-
val van Terpstra
stond hij er
alleen voor. Oss,
Burghardt en
Bodnar hadden
al afgehaakt.
Dan is Sagan
ook afhankelijk
van het koers-
verloop, met de
nodige frustra-

tie als de uitkomst slecht valt.
Hij probeerde in de aanloop

naar de Paterberg een ultieme
aanval, toonde op de klim nog
sterke benen, maar kon de kloof
alleen niet overbruggen. Met
afgunst moest Sagan vaststellen
hoe QuickStep bij de achtervol-
gers met Gilbert en Stybar twee
perfecte stoorzenders had.

Op kop in WorldTour
Voldoende om na afloop een
knuppel in het hoenderhok te
gooien. Zijn compliment voor
QuickStep leest tegelijk als een
verwijt naar de tegenstanders:
“QuickStep verdient te winnen
zoals ze rijden. Ze hebben vier
renners die elkaar op een hoog
niveau waard zijn en waarmee
de ploeg tactisch kan spelen. De
andere ploegen hebben dat niet
en werken onvoldoende samen
om het QuickStep moeilijk te
maken. Ik heb het maximum
eruit gehaald, maar er zijn din-

gen die ik niet
kan veranderen.
Het is heel lastig
koersen met
mijn positie in
de groep. En als
de andere ren-
ners dan niet
ontwaken…”

De Slovaak
eindigde als
zesde. Een ere-
plaats die hem
koud zou laten,
ware het niet dat
hij over Val -
verde springt

naar de kop in de WorldTour.
“Met mijn huidige conditie

kijk ik uit naar Parijs-Roubaix”,
zegt Sagan. Daar verwacht Ralph
Denk, teammanager van BORA-

Hansgrohe, een ander scena-
rio dan in de Ronde.
“QuickStep heeft een sterke
ploeg, maar Parijs-Roubaix

zal anders zijn. Daar zijn
geen hoogtemeters.

Geluk zal meer een
rol spelen, het hangt
ook af van het
weer. We zien het
als een nieuwe
kans voor Sagan
om een wieler-
monument te
winnen.” (BF)

Tom Boonen maar vergaten achter Ian Stannard
te rijden. Bij die drie zat Terpstra, die toen ook
veel kritiek kreeg.

Van 1986 is het geleden dat een Nederlander
de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen. Een
mijlpaal. Nederland heeft geen breed wielerheir
zoals Vlaanderen, koestert ook niet dezelfde
soms absurde passie voor de koers, maar klopt
ons wel op alle vlakken en op alle fietsen en in
alle wedstrijden.

Bij de vrouwen: Holland boven. Te veel namen
om op te noemen, maar ze waren 1, 2, 3 in de
Ronde. Tijdrijden: Holland boven met Tom
Dumoulin en Jos van Emden. Grote rondes:

Holland boven met opnieuw Tom Dumoulin,
Wilco Kelderman, Bauke Mollema, Wout Poels,
Steven Kruijswijk en er komen er nog aan.
Sprinten: welke Belg klopt Dylan Groenewegen?
Klassiekers: over de laatste vijf jaar staat het 3-2
voor Nederland, met twee keer Terpstra en Poels
in Luik-Bastenaken-Luik. Baanwielrennen:
Holland boven. BMX: Holland boven en ga zo
maar door. Alleen in veldrijden zijn we Neder -
land nog de baas, althans in die ene wedstrijd.

Hoog tijd dat de technisch departementen van
Belgian Cycling en Cycling Vlaanderen een kijk-
stage organiseren over de grens. Een suggestie
voor een insteek: hoe talent afwerken.

‘Ik heb het
maximum eruit

gehaald, maar als
de andere

favorieten niet
ontwaken…’

PETER SAGAN
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