
DeMorgen.MAANDAG 17/09/201826DM.sport

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

column

n de Giro stond een Brit op kop, maar hij viel
van de kop weg. En toen won een andere
Brit. In de Tour stond een Brit op kop die
daar niet had moeten staan. Die andere Brit
van de Giro had moeten winnen, maar hij
won niet. In de Vuelta won een Brit(je) van
1,72 meter. De eerstvolgende Brit was zijn

broer, op plaats 45. Net als in de Giro en de Tour
deed ook een Nederlander mee om het podium.

De prestatie van de Britten is in die zin uniek
dat drie verschillende renners de drie grote ron-
des domineren. Drie renners met een andere
achtergrond. Chris Froome, die de Giro in extre-
mis pakte ten koste van Simon Yates, is een
witte Keniaan die via het mountainbiken op de
weg is beland. Geraint Thomas heeft het klas-
sieke Britse wielerbaanmodel doorlopen tot en
met olympisch goud. Hij is in die zin de nieuwe
Bradley Wiggins, die in 2012 de Tour won.

Simon Yates komt ook van de wielerbaan. Hij
was in 2013 wereldkampioen puntenkoers, een
bijnummer, en verdween vervolgens uit het
Britse opleidingsmodel om bij een Australisch
team te tekenen, samen met zijn minder geta-
lenteerde broer Adam.

Astma of allergie
Eerste quizvraag: wat hebben drie van de vier
voornoemde Britten gemeen?

Ze hebben allemaal op de een of andere
manier last gehad van astma of allergieën en
zijn in opspraak gekomen met het gebruik van
geneesmiddelen. Simon Yates miste zo de Tour
van 2016 omdat voor zijn terbutaline geen the-
rapeutische uitzondering werd aangevraagd.
Alleen Thomas ontspringt hier de dans.

En nu kun je een hele boom opzetten en
doorzagen over die al of niet vermeende astma
en aanverwante dopingcultuur in het Britse
wielrennen, maar dan verval je in simplismen.
Het Britse succes in het rondewerk is niet terug
te voeren op puffertjes. Hier is meer aan de
hand. Hier is doelgericht gewerkt. Hier is talent
opgespoord en ontwikkeld. En gescoord.

Tweede quizvraag: welke andere wedstrijden
dan kleine en grote rondes hebben Britten
gewonnen sedert 2010 in de UCI ProTour of UCI
WorldTour?

Antwoord: twee. Geraint Thomas de E3
Harelbeke en Adam Yates de Clásica San

Sebastián (allebei in 2015). Eigenlijk maar één
want was Greg Van Avermaet niet door een
motor overhoop gereden in de finale van de
Clasíca, dan was Yates tweede geworden. Daar -
tegenover staat dat de Britten elke meerdaagse
wedstrijd al een paar keer hebben gewonnen.

Bergtrui voor De Gendt
De Belgen hebben niet meegespeeld in deze
Vuelta, net als in de Tour, net als in de Giro en
vermenigvuldig dat gerust met een jaar of veer-
tig. Vaak geprobeerd, vaak ernaast gegrepen, tot
Jelle Wallays (Lotto-Soudal) vorige donderdag
tegen alle logica in voorop bleef en het afmaakte.
Waarvoor hulde en al helemaal omdat hij
onderweg gejend werd door een andere
Belgische ploeg. Dat zal het oud zeer tussen de
rooien en de blauwen geen goed hebben gedaan.

Evenzeer hulde voor Thomas De Gendt, die
de bergtrui veroverde. Maar mag/moet het niet
iets meer zijn? Vlaanderen is de wieg van het

Britse grote
motoren versus
Vlaamse solexjes

I
wielrennen. Waarom sterft elke ronderenner
hier de wiegendood? Jazeker, wij presteren
beter dan de Britten in eendagswedstrijden (25
overwinningen in de Pro- of WorldTour sedert
2010), maar het een sluit het ander niet uit, zoals
Nederland de laatste jaren bewijst.

Als het Vlaams wielermodel nog af en toe een
winnaar voortbrengt, is dat puur toeval. De ont-
wikkeling van talent wordt hier gestuurd door
het welbekende mand-met-eierenprincipe. Alle
eieren (talenten) in een mand en die mand
gooien we tegen de muur. Met het ei dat niet is
gebroken, doen we verder en als we geluk heb-
ben komt daar een winnaar uit.

Groot-Brittannië ligt links van ons op drie
uur sporen. Nederland ligt ten noorden op een
uurtje auto. Nederlanders en Britten verschillen
in niets van Belgen, behalve de taal. Aan het
genotype (de genetische aanleg) kan het dus
niet liggen dat die landen wel groterondewin-
naars voortbrengen. Het fenotype (genotype +
omgevingsfactoren) is de oorzaak.

Niet doelgericht
In ons Belgisch/Vlaams toevalmodel, waar de
wielertalenten aan de bomen groeien, wordt
niet doelgericht gewerkt. Wij ontwikkelen geen
grote motoren omdat de wielercultuur dat niet
toelaat en omdat we vanuit de bonden die
archaïsche wielercultuur zelfs hebben gestimu-
leerd. Wij laten getalenteerde wielrennertjes
opgroeien in een milieu dat bol staat van groot-
moederwijsheden in plaats van die vroeg op te
sporen, bij de hand te nemen en in regionale
trainingscentra op te leiden.

Wij ontwikkelen geen grote motoren, maar
fabriceren solexjes. Wij promoten geen grote-
rondewerk, maar draaien liever rondjes. In de
wei tussen de koeienstront voor het veldrijden,
op een wielerbaan van 166,66 meter voor de
Zesdaagse en op de kasseien van de Paterberg
en Kwaremont voor de Ronde van Vlaanderen.

We moeten oppassen dat we met onze obses-
sie voor het Vlaamse wielerwerk niet in de
marge van het wielrennen terechtkomen. De
overwinning van Tiesj Benoot in de Strade

Het Britse succes in 
het rondewerk is niet terug 

te voeren op puffertjes. 
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► Eerder dit jaar veroverden de Britten 
al de twee andere grote rondes. 

Geraint Thomas (links) domineerde 
in de Tour de france, Chris Froome

pakte uit in de Giro d’Italia.
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Bianchi (in Vlaamse omstandigheden) dit jaar
was een van de eerste ver buiten onze grenzen
sinds de Clásica San Sebastián in 2011 van
Philippe Gilbert. Overigens is de enige Belg die
de laatste jaren grote wedstrijden in het buiten-
land heeft gewonnen dan nog een Waal.

UCI-voorzitter David Lappartient heeft plan-
nen voor 2020. Hij wil een Champions League
van het wielrennen met wedstrijden over de
hele wereld en bijgevolg veel minder in
Vlaanderen en wijde omstreken. Het Belgische
wielrennen gaat dan de weg op van het voetbal-
len: kansloos in de Champions League, af en toe
een kruimel in de Europa League, maar wel een
grote bek opzetten in de Jupiler League.

Vuelta - slotrit in Madrid
1. Elia Viviani (Ita) 100,9 km in 2u21:28
2. Peter Sagan (Svk) op 0:00
3. Giacomo Nizzolo (Ita) 0:00

Eindstand
1. Simon Yates (GBr) 3.249 km in 82u05:58
2. Enric Mas (Spa) op 01:46
3. Miguel Angel López (Col) 02:04
4. Steven Kruijswijk (Ned) 02:54
5. Alejandro Valverde (Spa) 04:28
6. Thibaut Pinot (Fra) 05:57
7. Rigoberto Urán (Col) 06:07
8. Nairo Quintana (Col) 06:51
9. Ion Izagirre (Spa) 11:09
10. Wilco Kelderman (Ned) 11:11

Hamilton ruikt
wereldtitel 
na onemanshow
De Britse wereldkampioen
Lewis Hamilton heeft met een
69ste zege in zijn carrière een
stevige stap richting een 5de
wereldtitel gezet. Na Singapore
heeft de Mercedes-rijder nu
veertig punten voorsprong op
zijn dichtste rivaal Sebastian
Vettel. “Ik ben nu echt wel
kapot. Dit moet zowat de
zwaarste en langste race van
mijn leven geweest zijn”, zei
Hamilton. Stoffel Vandoorne
reed een degelijke wedstrijd en
dankzij een goede banden -
strategie slaagde hij er ei zo na
in om punten te scoren.
Vandoorne werd uiteindelijk
twaalfde. McLaren-ploegmaat
Fernando Alonso deed nog
maar eens beter dan de West-
Vlaming en finishte als zevende.
Hamilton en Vettel hebben nog
zes wedstrijden om hun vijfde
wereldtitel te behalen, maar
voorlopig lijkt aan de over-
macht van de Brit weinig te
doen. (JCA)

Mayer beste
tienkamper ooit:
9.126 punten
Twee wereldrecords in de atle-
tiek sneuvelden gisteren: op de
marathon en op de tienkamp.
De Fransman Kevin Mayer 
verbeterde in Talence het
wereldrecord tot 9.126 punten,
81 punten meer dan de beste
prestatie van tweevoudig olym-
pisch kampioen Ashton Eaton.
De 26-jarige Mayer is de eerste
tienkamper die meer dan 9.100
punten heeft behaald en pas
de derde atleet die de barrière
van 9.000 punten is gepas-
seerd. Naast Eaton (9.045) is dat
alleen de Tsjech Roman Sebrle
gelukt (9.026). Mayer is minder
snel dan Eaton, die zijn record
vestigde dankzij topprestaties
op de sprintnummers. De
blonde Fransman scoorde in
Talence vooral goed bij het
polsstok springen (5,45 meter),
hoogspringen (2,05 meter) en
de werpnummers: speerwer-
pen (71,90 meter), discus -
werpen (50,54 meter) en kogel-
stoten (exact 16 meter). (VK)

► Simon Yates
(Mitchelton-
Scott) straalt
op het podium
in Madrid. Met
de Vuelta wint
hij zijn eerste
grote ronde. 
© EPA

Mooi, de tweede ronde is al op zak voor 
de Red Dragons. Een nieuwe primeur voor
deze generatie, na een grillig weekend.
Slovenië deelde zaterdag een uppercut uit,
gisteren herpakte België zich met 3-1-winst
tegen een taai Japan.

Let op, de groepsfase is nog niet helemaal voorbij
voor België. Vandaag volgt het laatste duel tegen
de Dominicaanse Republiek, maar dat land is het
zwakke broertje. De Red Dragons zouden al heel
belabberd moeten spelen om geen drie punten te
pakken en zo de derde plaats nog in te ruilen voor
een minder aantrekkelijke vierde plek.

Zonder dat desastreus scenario kunnen de Red
Dragons de eerste ronde met een positief gevoel
afsluiten. Sowieso doen ze al beter dan bij het WK,
vier jaar geleden in Polen. Toen stond de Belgische
mannenploeg voor het eerst in 36 jaar op het
wereldtoneel, maar betaalde ze leergeld en over-
leefde als vijfde de groepsfase niet. Nu kunnen de
Red Dragons met dubbel zoveel punten als toen
naar de tweede ronde doorstoten. Niet onbelang-
rijk, want de punten in de eerste ronde blijven tel-
len in de tweede groepsfase met vier landen.

Slovenië verrast
Het plaatje had dit weekend nog mooier kunnen
en moeten kleuren. Zaterdag liet België een unieke
winstkans tegen Slovenië uit handen glippen.
Slovenië is geen klein bier – het land verwees
België in de WK-kwalificatiestrijd nog naar de bar-
rages – maar de Red Dragons bouwden snel een

2-0-voorsprong in sets uit. Stunt in de maak? Neen,
want met enkele strategische wissels van Slovenië
kantelde het duel. België had in de vierde set nog
even uitzicht op winst, maar greep die kans niet. 

In plaats van drie gouden punten bleef België
met één punt als troostprijs achter na verlies in
de tiebreak. De desillusie was immens. In de busrit
op de terugweg naar het hotel kon je naar verluidt
een speld horen vallen.

“Je kunt boos of triest zijn. Ik hoop dat ze boos
zijn. Net zoals ikzelf boos ben”, had coach Andrea
Anastasi na Slovenië gezegd. Maar zaak was om
de hoofden en het lichaam weer fris te krijgen

voor de al even cruciale match tegen Japan giste-
ren. Japan is in opmars en kon deze zomer in de
Nations League ervaring tegen toplanden opdoen.
De ploeg telt minder reuzen dan België, maar bezit
wel veel dynamiek, in staat om de meest gekke
ballen terug te brengen.

De zet om de basiself met enkele frisse krachten
als Valkiers, Tuerlinckx en Coolman in de eerste
set te spekken, liep niet los. Japan begon indruk-
wekkend. Met enkele opslagbommen en Nishida
als de kleine ‘Air Jordan’ van Japan stond België
aan de grond genageld met 14-25-verlies. 

Anastasi greep terug naar een meer vertrouwd
recept met Verhees en Van Den Dries als hoofd-
aanvaller: hij sleurde België er in de tweede set
door. Ook Deroo krikte zijn niveau op. Na vlotte
winst van de derde set kende België nog een taaie
vierde set, maar dan hielp Rousseaux de Red
Dragons over de streep.

“We waren even de kluts kwijt en onder de
indruk van Japan, maar het was niet makkelijk
om na zaterdag weer in de positieve sfeer te
komen”, wist Rousseaux. “Eens we goed in het
spel komen, kunnen we iedereen aan.” Deroo
sprak van een grote opluchting: “We hebben op
de toppen van onze tenen moeten spelen.
Zaterdag incasseerden we nog een uppercut, nu
geeft onze zege tegen Japan weer een boost. We
krijgen weer vleugels. Als we nu de Dominicaanse
Republiek kloppen, doen we met tien punten ook
mee in de tweede ronde.” (BF)

Vandaag België - Dominicaanse Republiek

Red Dragons knokken
terug na forse uppercut

WK volleybal: België zeker van tweede ronde na zege tegen Japan

‘We hebben op de toppen van
onze tenen moeten spelen.

Onze zege tegen Japan geeft
wel weer een boost’
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