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Wereldkampioen Peter Sagan wint met Parijs-Roubaix zijn tweede

Peter Sagan was het aan zijn status
verplicht om een tweede monument 
te winnen, na de Ronde van Vlaanderen 
in 2016. In Parijs-Roubaix was het raak. 
Hij is de eerste sinds Bernard Hinault 
in 1981 die in de regenboogtrui zegeviert 
op de piste van Roubaix.

Peter Sagan lag onder vuur. Tom Boonen nam het
voortouw om hem van antwoord te dienen, nadat
de Slowaak de voorbije weken bij herhaling de
passiviteit van zijn collega’s had gehekeld. In
Milaan-Sanremo, de E3 Harelbeke, in de Ronde
van Vlaanderen. In Sanremo won Vincenzo
Nibali, daarna dicteerde QuickStep de wet, de rest
onderging, en Sagan was niet blij. 

Al wilde hij gisteren geen kwaad woord zeggen
over Boonen. “Ik heb het grootste respect voor
Boonen. Hij was mijn held toen ik een kind was.
Ik heb trouwens gewoon gezegd dat QuickStep
zou blijven winnen als we niet
als ploegen reageerden. Ik
klaagde niet, ik vertelde gewoon
de waarheid.”

Sagan won twee weken gele-
den Gent-Wevelgem en gisteren
Parijs-Roubaix. De wereldkam-
pioen reed op 55 kilometer voor
de streep weg uit een groep met
daarin alle favorieten. Wie het
kon, moest hem maar volgen.
Hij zou op niemand wachten. 

Het was een riskante onder-
neming. Sagan was op weg naar
een kopgroep met daarin Jelle
Wallays en Silvan Dillier, bij wie
het beste er allang af was. Maar
alles was beter dan in het gezel-
schap te blijven van renners 
die hij de voorbije weken had
bekritiseerd.

“Ik wilde absoluut alleen in
de ontsnapping gaan”, zei
Sagan na de aankomst. “Ik viel
aan op precies het goede moment. De wind
stond bijna de hele tijd in het voordeel. Ik wist
dat de vijf of zeven renners achter mij niet zou-
den samenwerken. Ik kon gewoon tempo rij-
den. En ik heb voor één keer veel geluk gehad:
ik ben niet gevallen, ik ben niet lekgereden zoals
in het verleden.”

De engel en de duivel
Sagan koerste als de renner die de voorbije jaren
niet voor niets is uitgeroepen tot de beste renner
van de wereld. Hij kreeg zelfs de samenwerking
op gang met renners die op voorhand wisten dat
ze tegen de drievoudige wereldkampioen geen
schijn van kans maakten. Dillier verwoordde dat
zo: “Sagan was de duivel en de engel in één per-
soon. Hij was een engel, omdat hij ook met mij
samenwerkte om voorop te blijven. Hij was een
duivel, omdat ik wist dat ik hem in een sprint van
man tegen man onmogelijk kon kloppen.”

Dillier had twee keer gelijk. Sagan onderschatte
zijn tegenstander niet. Hij versloeg hem in een
sprint van man tegen man. Sagan: “Ik heb uit erva-
ring geleerd dat ik nooit iemand mag onderschat-
ten. Ik vroeg Dillier of we samen naar Roubaix
zouden rijden. Hij zei dat hij met me wilde samen-
werken. Op de kasseien deed ik het meeste kop-
werk. Op het einde ook, denk ik. Het was dus echt
onmogelijk om hem op de kasseien uit het wiel te
rijden. Ik had er wel vertrouwen in, dat ik een
goede sprint zou rijden. Ik had krampen, maar
het is me toch gelukt om hem te verslaan.”

Dillier was maar “een klein beetje teleurgesteld”
in zijn tweede plaats. “Ik was op pad met de beste
renner van mijn tijd. Dat ik met hem mocht spur-
ten om de zege is op zich al een superprestatie”,
zei hij. “Ik heb in de winter keihard getraind. In
januari heb ik weken gehad met meer dan veertig
uur op de fiets tijdens de stage in Gran Canaria.
Toen ik mijn vinger brak in de Strade Bianche,

had ik de hoop al opgegeven om
nog een klassieker te rijden,
maar zie me nu.”

Ook Gold Race
Peter Sagan is een fantastische
winnaar van Parijs-Roubaix. Hij
leek oprecht gelukkig op het
podium, met rechts de verba-
zende Zwitser Silvan Dillier en
links van hem Niki Terpstra,
winnaar van de E3 Harelbeke,
de Ronde van Vlaanderen en
gisteren weer gewoon de beste
van QuickStep. De wolven -
roedel heeft gisteren vooral
zichzelf verscheurd.

“Toen ik jonger was,
droomde ik ervan om eerst
Parijs-Roubaix te winnen, voor
het wereldkampioenschap of de
Ronde van Vlaanderen”, zei
Sagan. “Maar als iemand mij na
mijn eerste wereldtitel had

gevraagd of ik die voor de Ronde of Roubaix zou
ruilen, had ik neen gezegd. Nu heb ik ze allemaal.
Het is een ongelooflijk gevoel.”

Wat volgt nu nog? Sagan bevestigde alvast zijn
deelname aan de Amstel Gold Race, volgend
weekend. “We zien wel hoe ik herstel van deze
koers. Maar ik rijd hem wel, ja. We zullen zien wat
de benen zeggen.” (MG/BA)

Parijs - Roubaix
1. Peter Sagan (Slk) 257 km in 5u54:06
2. Silvan Dillier (Zwi) op 0:00
3. Niki Terpstra (Ned) 0:57
4. Greg Van Avermaet (Bel) 01:34
5. Jasper Stuyven (Bel) 01:34
6. Sep Vanmarcke (Bel) 01:34
7. Nils Politt (Dui) 02:31
8. Taylor Phinney (VSt) 02:31
9. Zdenek Stybar (Tsj) 02:31
10. Jens Debusschere (Bel) 02:31

Een heel voorjaar stormde
de wolvenroedel van zege
naar zege. Maar in de hel
stuitte QuickStep op een
dodelijke jager: Peter
Sagan. Het was koersen
zonder concreet plan.

In het tweede deel van het Bos
van Wallers opende Philippe
Gilbert de debatten. Hij sprong

naar het achterwiel van
Mike Teunis sen, maar

het duo geraakt nooit
echt uit de greep van

de achter volgende
groep. “Ik zag Teunissen

gaan op links en dacht
allez, on y va. Eigenlijk

moest ik daar geen
grote inspanning voor

leveren. Ik schoof gewoon mee,
hij reed de rest van de strook op
kop.” 

Rijkelijk vroeg toch wel, dat
offensief. “Ja. Maar het was al
een harde koers geweest. Ik kon
niet inschatten hoe het verder
zou verlopen. Anticiperen en
voorsprong nemen, gokte ik.
Maar achter ons organiseerde
het zich. De wind draaide ook
constant.”

Daarna verdween Gilbert
verrassend genoeg uit beeld.
Een hongerklop werd hem
fataal. “Te weinig gedronken,
dertig à veertig kilometer lang
behoorlijk wat bidons gemist.
Dat heb ik cash betaald. Ik her-
stelde uiteindelijk wel, maar zat
op mijn limiet.”

De tol van het gebrek aan
ervaring? Ja, gaf Gilbert toe. “Ik
had het parcours nochtans goed
bestudeerd en toch reed ik op
bepaalde momenten verloren.
Typisch aan Parijs-Roubaix,
zeker? Of ik hier ooit kan win-
nen? We zien wel. Volgend jaar
ben ik er opnieuw bij.”

Stybar waagt zijn kans
Eenmaal Gilbert en co. werden
gegrepen, verscheen meteen
Zdenek Stybar in beeld. De
Tsjechische kampioen ver-
snelde. Alleen… niemand
volgde. “Dat was zonde”, vond
‘Styby’. 

Ook hij deemsterde in de
finale weg. “Toen Sagan ging,
werd vooral naar ons gekeken.

Wolvenroedel vecht in
► Met een oerkreet bolt Peter Sagan over de

► Geen 
succes voor
QuickStep-
troeven
Terpstra, 
Gilbert en
Stybar.
© PHOTO NEWS

/ BELGA

‘Ik wilde absoluut
alleen in de

ontsnapping gaan.
Ik wist dat de

renners achter mij
niet zouden

samenwerken’
PETER SAGAN

eter Sagan is zelf
een sleper.” Het was
niet duidelijk wat
Tom Boonen had
gedronken toen hij
dat er uitspuwde, of
wat hem anderzijds
bezielde. “Een goeie

vriend, de Peter,” aldus den
Tom, maar er zijn twijfels over
de oprechtheid van die bewe-
ring. Als hij de Slowaak onder
de grond wilde stoppen, is dat
toch enigszins anders uitge-
draaid. Het is ook baarlijke
nonsens: Peter Sagan is samen
met Alejandro Valverde de
meest spectaculaire renner
van het hele profpeloton.

Het commentaarduo van
de VRT vroeg zich af of hij dat
verwijt van een sleper te zijn
wel had meegekregen. Reken
maar van wel, in deze tijden
van sociale media en lopende
vuurtjes. Reken ook maar dat
hij zal hebben gedacht aan een
nummertje om de puntjes op
de i te zetten.

Die kans deed zich voor op
goed vijftig kilometer van de
streep. Ineens vertrok hij en de
groep met alle groten aar-
zelde. “Ze laten hem rijden, ze
geven hem een halve minuut”,
zo klonk het. Dat is het eeu-
wige probleem: is het glas
halfvol of is het halfleeg? 

Het was wel degelijk half-
vol, want er zat snee op Peter
Sagan. De man die hem als
eerste had kunnen achterna-
snellen, was onze Greg Van
Avermaet, maar Greg keek
naar de andere groten. En die
keken naar hem. En de
vreemde vogel met de rare
brillen was gaan vliegen.
Daarna draaide het wel rond,
maar behalve op Carrefour de
l’Arbre kregen ze niks meer
van hun achterstand af. Van
een nummer gesproken.

In beeld komen
Toen hij bij de leiders kwam,
met daarbij twee hardrijders
buiten categorie als Jelle
Wallays en Silvan Dillier, zal
Peter Sagan ook wel verbaasd
hebben opgekeken dat de
moedige aanvallers op een
enkeling na nog wel wat zin
hadden in koers maken. Wij
vonden het natuurlijk raar dat
zo’n Wallays nog ettelijke kilo-
meters vol meereed met de
Slowaak, maar wielrennen is
in de eerste plaats een sport
van in beeld komen en wordt –
althans in de klassiekers – niet
met nationale ploegen gere-
den.

Wallays kreeg zijn five
minutes of fame, maar de
meest verbazingwekkende
renner gisteren was Silvan
Dillier. Na 218 kilometer in de
aanval moest die op het einde
op de wielerbaan maar een
paar meter prijsgeven aan
Peter Sagan.

Tien jaar nadat hij als
junior onder de vod van de
laatste kilometer werd gegre-
pen door de huidige B-renner
Andrew Fenn, heeft wereld-
kampioen Sagan de wedstrijd
gewonnen die hem tot nog toe
het minst gunstig gezind was,
maar waarin hij als ex-moun-

tainbiker absoluut moest kun-
nen uitblinken. Voor een staal-
tje van zijn stuurmanskunst
moet je terugspoelen naar de
kasseistrook in Hem, waar hij
als een acrobaat overvloog en
ineens weer tien seconden
extra bij elkaar trapte. Dillier
in de vernieling rijden – duide-
lijk zijn bedoeling, zoals hij
pas op het laatste de obstakels
vermeed – lukte dan weer niet.
Daarna leek het alsof de twee
naar de wielerbaan cruiseden,
alleen gaf de teller van de
begeleidende motard continu
snelheden van boven de vijftig
aan.

Sagan een sleper, wat een
onzin toch. Een smeerlapje,
dat wel. Een showmannetje,
dat zeker. Een doe-het-zelver,
zoals hij aan zijn stuurpen
begon te sleutelen terwijl de
keur van het voorjaarspeloton
hem als een roedel wolven
achtervolgde. Een grote muil,
helemaal. Maar in geen hon-
derd jaar een sleper. Wel
iemand die weet hoe hij winst
moet binnenhalen, wat hij
moet doen op welk moment in
de koers. Een kampioen,
kortom.

Hoe uitzonderlijk Peter
Sagan wel niet is, bewijst hij
dit voorjaar. In Gent-
Wevelgem klopte hij rassprin-
ters als Elia Viviani en Arnaud
Démare. In Parijs-Roubaix
reed hij weg van alle grote
voorjaarsmotoren, onder wie
Greg Van Avermaet, Sep
Vanmarcke, Wout van Aert,
Jasper Stuyven en Niki
Terpstra, om uiteindelijk de
maat te nemen van een
Zwitser die met een pinkbreuk
een tijdje out was. Die pink-
breuk en daardoor opgelegde
rust en opgedane frisheid was
trouwens de reden dat hij die
monsterinspanning heeft vol-
gehouden.

Voor de Belgen ziet het er
stilaan benard uit dit voorjaar,
al zijn de Amstel Gold Race en
Luik-Bastenaken-Luik ook op
maat van Tiesj Benoot, die al
de Strade Bianche heeft
gewonnen. Dat er weer geen
Belg op het podium stond gis-
teren is hooguit een moment-
opname. Zolang een hape-
rende ketting de stomme
oorzaak is dat een kanjer als
Wout van Aert op het laatst
wegvalt, en niet een gebrek
aan intrinsiek talent, kan het
goed komen in de toekomst.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Geen sleper maar
een kampioen
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