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Beste klimmer geklopt in afdaling

007, Stuttgart
Winnaar: Bettini. Van Avermaet: 63ste

Je was onder de indruk van de omstandig -
heden. Ben je nu nog nerveus voor een WK?
Greg Van Avermaet: “Die tijd is voorbij.
Toevallig zat ik begin deze maand te bladeren in
een map uit 2007. Grappig om die artikels terug
te zien. Ik weet nog hoe content ik was dat ik
erbij was. Ik keek op naar de grote namen van
toen, ik ging letterlijk opzij in de koers. Boonen
heeft heel zijn carrière gratis en voor niets bij
mij mogen passeren. Misschien zit ik vandaag
wel in zijn situatie. Misschien vindt Xandro
Meurisse het ook wel geweldig dat hij met Greg
Van Avermaet in de ploeg zit, ik zeg maar wat.”

2008, Varese
Winnaar: Ballan. Van Avermaet: 17de

Achteraf was er luide kritiek: de Belgen waren
met te veel kopmannen gestart en reden
tegen elkaar. Zit dat risico er zondag ook in?
“Boonen, Gilbert, Nuyens en ik waren toen de
kopmannen. Vandaag zijn we opnieuw met
vier: Wellens, Teuns, Benoot en ik. Ik vind het
goed zo. Stel dat je op dit parcours één kopman
moet aanduiden, wie kies je dan? Op basis van
zijn seizoen heeft Wellens daar het meest recht
op, maar op dit zware parcours is het niet sim-
pel. Dan is het beter dat meerdere renners zich
kunnen sparen.

“Vandaag is kopman maar een woord, in
Varese vond ik dat iets heel groots. Ik had niet
veel ervaring, maar ik reed op een wolk. Ik had
een rit gewonnen in de Vuelta en de puntentrui.
Alles ging vanzelf. Ik had het gevoel dat het wel
goed ging komen met die wielercarrière van
me. Vandaag besef ik veel beter hoe moeilijk het
is om wereldkampioen te worden.”

2009, Mendrisio
Winnaar: Evans. Van Avermaet: 44ste

Patrick Lefevere vond dat je je plaats niet 
verdiende. De jongste jaren is het opvallend
rustig rond de selecties. Hoe komt dat?
“Omdat Kevin De Weert zijn werk goed doet,
zeker? Je kunt altijd vijf of zes namen op papier
zetten waarmee iedereen het eens is. Maar die
laatste twee namen leiden altijd tot discussie.
Lefevere is daar de koning in. Hij wil natuurlijk
zo veel mogelijk volk van zijn ploeg mee.”

2010, Geelong
Winnaar: Hushovd. Van Avermaet: 5de

Je eerste topnotering op een WK. Hoe
belangrijk was dat voor de volgende WK’s?
“Daar begon ik te beseffen dat ik de mogelijk -
heden had om ooit wereldkampioen te worden.
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Innsbruck 2018. Greg Van Avermaet rijdt zondag zijn

Als hij naar een WK gaat, voelt Greg Van Avermaet (33) zich
een beetje Rode Duivel. ‘Twaalf A-caps heb ik al’, zegt hij.
Sinds 2007 miste hij geen enkele titelstrijd, niemand doet
beter in Innsbruck. Welke lessen trekt hij uit het verleden?

‘Op dit parcours

Gilbert was kopman, Leukemans en ik stonden
op de tweede rij, wij moesten we het pad effe-
nen. Gilbert geraakte niet weg op de klim. We
kwamen met een groepje samen en ik heb nog
een goede sprint gereden. Hushovd stak zijn
handen een meter voor me in de lucht. Als je er
zo kort bij bent, dan hoop je dat het je op een
dag ook een keer zal lukken.”

2011, Kopenhagen
Winnaar: Cavendish. Van Avermaet: 175ste

Je slechtste resultaat ooit op een WK. Bestaat
de kans dat je zondag je record breekt?
“Dat ik nog slechter doe? Neen, nooit. In
Kopenhagen heb ik het op het einde laten lopen.
Materiaalpech of zo. Kopen hagen was extreem
plat, dit is extreem klimmen. Eerlijk, ik vrees dat
het te zwaar zal zijn. De kans is groot dat ik een
alles-of-nietspoging doe, met meer kans dat het
niets wordt. Waarom ik dan meedoe? Is er een
andere koers dit weekend misschien? Je gaat in
België ook geen acht betere coureurs vinden.”

2012, Valkenburg
Winnaar: Gilbert. Van Avermaet: 25ste

Na Boonen pakte ook Gilbert zijn titel. 
Nu de twee groten er niet meer bij zijn, ben jij
de meest ervaren man in de selectie.
“Ik zit aan veertien caps, als ik twee beloften-
WK’s meetel. Daar ben ik trots op. Dat ik er
altijd bij was, komt door mijn prestaties en door
het type renner dat ik ben. Ik ben enorm veelzij-
dig en regelmatig. Ik zou het erg vinden als die
regelmaat er niet meer is. Meerijden zonder
voorin te strijden, dat moet frustrerend zijn.
Met mij weet je niet of je gaat winnen, maar je
kunt er wel zeker van zijn dat je mij gaat zien.”

2013, Firenze
Winnaar: Rui Costa. Van Avermaet: 23ste

Je zwaarste WK ooit, zei je. Wordt dat na dit
weekend Innsbruck?
“Firenze was lastig, zeker, maar dat kwam ook
doordat het de hele dag regende. Van alles wat
ik al gereden heb, komt Rio het dichtst in de
buurt van dit WK. Maar echt vergelijken kun je

Julian Alaphippe arriveerde pas
donderdagavond in Oostenrijk.
Vlak voordien had hij nog een
filmpje van zijn laatste training
op Instagram gepost: een
spurtje bergop, met 30 kilome-
ter per uur en meer. Een laatste
statement? “Neen”, lacht de
Franse kopman. “Dat was een
inspanning van 45 seconden op
een helling die veel minder steil

is. De slotklim zondag duurt tien
keer zo lang. Erger dan een 
dubbele Muur van Hoei.”

En toch is Alaphilippe niet
bang. Hij is de beste puncher
van het hele pak, dat heeft hij dit
seizoen bewezen. “Ik ben niet
bang om favoriet te zijn. Maar
er zijn nog tien kanshebbers:
Valverde, Roglic, Martin, Nibali,
ik sluit Sagan niet uit, Yates…”

Hij weet wel dat hem een
unieke kans wacht. “De regen-
boogtrui dragen is een droom.
Het zou een hoogtepunt zijn in
mijn loopbaan, zelfs in mijn
leven. Ik weet niet of het op de
laatste klim beslist wordt, want
velen zullen vroeger willen 
wegrijden. Maar wie met tien
seconden voorsprong boven-
komt, kan winnen.” (BA)

Alaphilippe schuwt favorietenrol niet

et WK wielrennen komt
in 2021 naar Vlaan -
deren. Ik ben fan. Waar
kan ik een petje kopen?
Ik ken ook het parcours
van de tijdrit, als dat ten-
minste klopt met wat er

in de krant staat. Het probleem
met grote organisaties, zelfs in
een relatief kleine sport als
wielrennen, is dat het finale
plan nooit helemaal overeen-

komt met de bid. Idem voor de
finale kosten die nu worden
geraamd op 18,7 miljoen euro.

Het WK naar Vlaanderen
halen wordt verkocht als een
stunt omdat dit de honderdste
editie zou zijn. Goed voor de
affiches, maar wie heeft er een
boodschap aan dat de Zweed
Gunnar Sköld op 4 augustus
1921 een 180 kilometer lange
tijdrit won in Kopenhagen, wat

dan als WK gold?
Het was een binnenkopper,

want de editie van 2020 kregen
ze aan de straatstenen niet
kwijt. Nederland was eerst 
kandidaat met de provincies
Groningen en Drenthe, maar
dat plan kreeg deze zomer geen
steun. Tegen kandidaat Veneto
kreeg tot overmaat van ramp
ook de financiering niet rond.
Uit arren moede organiseert de

internationale wielerunie UCI
dan maar in de eigen achter-
tuin, met als gevolg dat zowel in
2020 als in 2024 het WK in
Zwitserland doorgaat.

In 2025 wil UCI-voorzitter
David Lappartient dan naar
Afrika. Naar Afrika gaan met je
kampioenschap is de snelste
weg naar de afgrond. Alleen het
voetbal heeft dat overleefd, al
scheelde het geen haar. Het is te

hopen dat die lapzwans er
tegen dan niet meer bij is, maar
het valt te vrezen dat een
andere lapzwans hem opvolgt.

Economische return
Het wielrennen heeft veel pro-
blemen, niet het minst het
niveau van wie daar aan de
knoppen draait. Het lijkt wel of
na de betreurde Hein Ver -
bruggen vooral is gerekruteerd
onder de zwakzinnigen. Met als
gevolg dat het WK niks te vroeg
naar Vlaanderen komt. Zoals
de ploegen nu fuseren en ver-
dwijnen, de fans afsterven en de
grote sponsors afhaken of weg-
blijven, zou het verbazen als het
huidige profwielrennen het tot
2021 uithoudt.

Maar we blijven positief. En
op onze hoede. De totale kosten
van het WK in Vlaanderen zul-
len om en nabij de 20 miljoen
uitkomen. Is dat veel? Ja, dat is
veel. Is dat te veel? Neen, dat is
niet te veel. Wellicht wordt
Vlaanderen 2021 het enige WK
uit de recente geschiedenis en
ook in de toekomst dat er een
euro of meer zal aan overhou-
den. De economische return,
waarover minister Ben Weyts
toeterde, is geen fata morgana.

Twee oorzaken. Ten eerste:
dat de stroom fans andere
bezoekers zou afschrikken, wat
voor veel locaties geldt (‘ver-
dringing’ heet dat fenomeen),
geldt niet voor Dudzele en
Leuven. Niet eind september,

H
column

WK molshooprijden 
voor en door eigen volk

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

‘De kans is groot dat ik 
een alles-of-nietspoging doe,

met meer kans dat het 
niets wordt’

GREG VAN AVERMAET

► Er schuilt wat Remco Eve-
nepoel in Bjorg Lambrecht:
klein, dapper, hyperactief. ‘Je
kunt het soms dom noemen’,
beseft het 21-jarige pocket-
klimmertje. ‘Maar ik koers
gewoon graag.’ Lambrecht

reed in Innsbruck een quasi
perfecte race. Jammer dat
Marc Hirschi zich op de slot-
klim afzijdig hield toen
Lambrecht de beslissing 
forceerde. De Zwitser stortte
zich vervolgens zelf als een

steen naar beneden. Te snel
voor onze landgenoot (54
kilo). Goud dus voor Hirschi,
zilver voor Lambrechts.
‘Nummer zes op dit WK. Daar
kunnen we als Belg alleen
maar blij mee zijn.’ (JDK) © EPA
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niet midden in de zomer, nooit
eigenlijk. Anderzijds, mag men
ook niet denken dat buitenlan-
ders in de jaren daarna en
masse naar onze contreien
zullen afzakken. Het blijft
Vlaanderen, niet bepaald de
mooiste plek op aarde.

Ten tweede, en veel belang-
rijker: de lokale belangstelling
voor wielrennen. Die is niet te
schatten. Nergens ter wereld
zijn zoveel wielerfans per hon-
derd inwoners als in Vlaan -
deren. Ze zullen tegen die tijd
de gemiddelde leeftijd van 60
hebben bereikt, maar als ook
maar een fractie daarvan zich
richting parcours begeeft en
een pint koopt, zijn Golazo en
Flanders Classics uit de kosten.

Lichtjes problematisch
wordt het natuurijk als deze
beide privébedrijven de even-
tuele lusten zullen verdelen,
terwijl de lasten toch hoofdza-
kelijk op de rug van de belas-
tingbetaler worden afgewen-
teld. Blijkbaar is dit nu
eenmaal het businessmodel
van de moderne sport: de hele
maatschappij betaalt voor het
sportvertier van een klein deel
en de winst van een paar.

Vlaanderen, dus u en ik,
draagt 13 miljoen euro bij in de
organisatiekosten. Doe daar
maar een hele schep bij aan
verdoken en lokale kosten
zoals ordehandhaving, of het
toevallig net dan herinrichten
en herasfalteren van straten en

wegen waar het WK-peloton
over moet. Het zou bijgevolg
niet meer dan goed bestuur
zijn als de vzw WK 2021 open-
heid van zaken zou geven, bij-
voorbeeld over de fee die is
betaald aan de UCI. Daar
wordt nu wat geheimzinnig
over gedaan, maar waarom?
Hoog tijd voor een parlemen-
taire vraag daarover.

Het WK wielrennen in
Vlaanderen en vooral de 13
miljoen (en meer) die de over-
heid daarvoor op tafel zal leg-
gen, is ook verheugend nieuws
voor de andere sporten in dit
land. Dertien miljoen is ruim
meer dan de helft van het
totale topsportbudget van
Vlaanderen. Als men dat

bedrag uit een apart potje op
tafel kan leggen voor een
tanende, regionale sport als
koers, moet dat ook lukken om
grote toernooien in andere,
echt grote sporten, waarin we
ook meetellen, naar
Vlaanderen te halen.

Het kan natuurlijk niet de
bedoeling zijn dat we in tijden
van budgettaire krapte geen
geld vinden om het topsport-
budget te verhogen voor steeds
beter presterende sporters en
teams, maar wel 13 miljoen op
tafel kunnen leggen voor het
WK molshooprijden voor en
door eigen volk, omdat we
toch zo graag nog een keertje
wereldkampioen zouden 
worden.

13 miljoen
overheidsgeld 

voor een WK in 
een tanende sport,

maar niet meer
geld voor steeds

beter presterende
sporters en teams.

Dat kan niet

WK wiel-
rennen
Vrouwen:

vandaag om

13.30 uur 

op Eén

Mannen:

zondag om

9 uur op Eén

en Canvas

twaalfde WK bij de profs

onderschatten ze mij’
niet. In 2016 profiteerde ik van mijn topvorm in
de Tour, nu zitten we in een andere fase van het
seizoen. Hoe graag ik ook wil, copy-paste is niet
mogelijk. Waar ik me nog de minste zorgen over
maak, is dat ze me niet meer gaan laten rijden.
Ik denk dat ze mij nog altijd onderschatten op
dit parcours.”

2014, Ponferrada
Winnaar: Kwiatkowski. Van Avermaet: 5de

Je was ontgoocheld, omdat het parcours je
zo beviel. Ben je blij dat het WK in 2021 naar
Vlaanderen komt?
“Ik zou het heel stom vinden als ze een parcours
maken voor buitenlanders, zoals in de Tour.
Sprinten in Luik of Brussel, of een aankomst op
de Muur van Hoei: daar heeft geen Belg iets aan.

Wij moeten veel meer chauvinistisch zijn. Dat
doen ze in andere landen ook.

“Wat Innsbruck betreft: ik vind het fair dat de
klimmers ook een keer wereldkampioen kun-
nen worden. Iemand als Froome heeft nog nooit
een WK met inzet gereden. Nu krijgt hij die kans
en is hij er niet bij.”

2015, Richmond
Winnaar: Sagan. Van Avermaet: 23ste

Het begin van het tijdperk-Sagan. Geloof jij
dat hij een vierde keer op rij kan winnen?
“Als ik kans maak, dan hij ook. Het verschilt van
dag tot dag wie van ons tweeën de beste klim-
mer is. In een eendagskoers durf ik sterker te
zijn, in een rittenkoers heeft hij vaker het voor-
deel. Er is geen grote kans dat een van ons

wereldkampioen wordt, maar de kleine ga ik
ook pakken. Het ergste dat er kan gebeuren, is
dat ik een anonieme koers rijd.”

2016, Qatar
Winnaar: Sagan. Van Avermaet: 10de

De eerste keer met Kevin De Weert aan het
roer. Wat maakt hem goede bondscoach?
“Wij rijden allemaal bij WorldTour-ploegen,
maar kwam je vroeger bij de nationale ploeg,
dan was er plots geen chef-kok of ontbrak er
materiaal dat bij je ploeg standaard is. Vandaag
zijn er goede soigneurs, goede mecaniciens, is
het wagenpark uitgebreid, zorgt Bioracer voor
goede kledij… Daarbovenop heb je een De
Weert, die heel communicatief is. Hij heeft een
duidelijk plan en maakt concrete afspraken.

Daar heb je je aan te houden. Dat is de basis van
zijn succes.”

2017, Bergen
Winnaar: Sagan. Van Avermaet: 6de

Je voelde de vermoeidheid na een lang 
seizoen. Ben je nu beter?
“Ik heb in augustus rust genomen en ik voel me
frisser. Los daarvan, misschien is het beter om
het WK vlak na de Tour te leggen. Je zou minder
uitgebluste renners hebben. En veel toppers uit
de Tour zouden het WK er dan nog bij nemen. 

“Dat ik er altijd goesting in heb? Dat is mijn
karakter. Mocht ik tijdens het WK thuis zitten,
dan zou ik me niet goed voelen. Ik wil erbij zijn.
En als ik er ben, ben ik supergemotiveerd om er
het beste van te maken.” (BA)

► Greg Van
Avermaet,
speerpunt bij
de Belgen,
verkent 
de steile 
Gramart -
boden in
Innsbruck. 
© BELGA

Team Sagan
gelooft in vierde
regenboogtrui

Peter Sagan deelt het WK-
zegerecord met Alfredo Binda
(1927, 1930, 1932), Rik Van
Steenbergen (1949, 1956, 1957),
Eddy Merckx (1967, 1971, 1974)
en Oscar Freire (1999, 2001,
2004). Een vierde titel kan daar
dus verandering in brengen.
“Patxi Vila, de coach van Sagan,
heeft er wat berekeningen op
losgelaten”, weet Belgisch
bondscoach Kevin De Weert.
“Sagan weegt 72 kilo en de
Gramartboden is een inspan-
ning die 8 minuten duurt. Als
Sagan voor dit WK 2 kilo lichter
is geworden, doet hij volgens
Vila mee voor de titel.” (JDK/MG)


