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Als je prof bent, wordt het werken. 
Je hebt druk van iedereen. Als je jong bent,
is het veel mooier

PETER SAGAN, DRIEVOUDIG WERELDKAMPIOEN WIELRENNEN, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’
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Cyclobal

out van Aert en Mathieu van der
Poel domineren het klassieke
voorjaar, samen met Zdenek 
Stybar en Julian Alaphilippe. Die
hebben naast hun onmiskenbaar
talent één ding gemeen: een ver-
leden in het veldrijden, al was
dat bij de Fransman vooral in de
jeugd. Prompt ontstond de dis-
cussie of Roger De Vlaeminck al

die jaren gelijk had om te beweren dat de
cross en de weg samengaan.

Er is weinig mis met het combineren van
verschillende sporten of disciplines die in el-
kaars verlengde liggen en dezelfde energie -
depots aanspreken, op voorwaarde dat je zo
bent opgeleid.

In het wielrennen leefde jarenlang het
credo dat je vooral niet mocht gaan zwem-
men in het seizoen want je spieren zouden
daar slap van worden. Onzin.

Zelfs een loopje midden in het seizoen kan
wonderen doen ter afwisseling. Wielrenners
zijn vaak hele goede lopers, althans de wiel-
renners van vandaag, veel
meer compleet atleet dan
ooit. Joop Zoetemelk eindigde
in de ‘Supermancompetitie’
allerlaatste omdat hij zich niet
kon optrekken (geen rug- of
buikspieren en te zware
benen) en na honderd meter
lopen al vijftig meter achter
lag op een formule 1-rijder.

Natuurlijk zijn veld en weg
en mountainbike te combine-
ren. Tenslotte zijn het drie
disciplines van eenzelfde
sport: wielrennen. Reken
daar ook de wielerbaan bij en
je hebt een ideale combinatie
om een atleet een heel jaar
lang bezig te houden. Cyclo-
bal en BMX zou ik afraden
wegens te ver uit de comfort-
zone, behalve dan voor Van
der Poel.

Met veldrijden alleen kun je geen uithou-
dingsbasis leggen, de fundering van elke pres-
tatie. Misschien ligt daar de oorzaak van de
verwarring. Als Van Aert, Van der Poel en 
Stybar morgen op het podium staan van de
Ronde van Vlaanderen zal men dat een cross-
podium noemen. Onzin natuurlijk: dat is een
wielerpodium met drie grote motoren die
hun behendigheid, stuurvaardigheid, kracht,
snelheid en weerstand hebben getraind in het
crossen.

De compactheid van de cross sluit beter
aan bij de opwindingzoeker van vandaag.
Maar wat dan met Roger De Vlaeminck (elf
monumenten gewonnen), zijn iets minder ge-
talenteerde/gedisciplineerde broer zaliger Eric
(die de Ronde van België won en een rit in de
Tour) en natuurlijk Adrie van der Poel (Luik-

Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen
gewonnen). Alle drie werden ze ook wereld-
kampioen veldrijden; samen negen keer waar-
van zeven voor Eric De Vlaeminck.

Met alle respect, maar het moet eens ge-
zegd: de misvatting dat veldrijden en de weg
niet samengaan stamt vanuit de tijd dat de
grote geldscheppers van de cross B-atleten
waren die er op de weg nauwelijks aan te pas
kwamen. De Bart Wellensen, Sven Nysen,
Mario De Clercqs, Erwin Verveckens en Niels
Alberts van deze wereld konden inzake ver-
diensten wel concurreren met de wegren-
ners, maar qua inhoud en fysiek talent
kwamen ze niet aan de enkels van Van Aert,
Van der Poel en Stybar.

Neem nu Mathieu van der Poel. Al zal hij
het palmares nooit evenaren, intrinsiek is hij
wellicht het grootste talent op twee wielen
sinds Eddy Merckx. Welke andere renner op
deze planeet trapt vijf minuten lang meer dan
600 watt in een trainingsklim en wint enkele
weken later een sprint van een WorldTour-
wedstrijd waarbij hij 1.700 watt haalt? Ter ver-

gelijking: Alexander Kristoff
trapte aan het eind van Gent-
Wevelgem 1.430 watt. Van der
Poel werd daar vierde, maar
moest twee keer inhouden.

Woensdag was het een
sprint met vijf en dat leunt al
nauwer aan bij wat hij een
hele winter gewend is, alleen
of met twee aankomen of het
in de laatste ronde afmaken.
Meer dan 600 watt vijf minu-
ten bergop, 1.700 watt in de
sprint (zijn record) en na een
lastige koers van 250 kilome-
ter nog bij de kopgroep zitten,
wie doet het hem na?

Uithouding heeft hij van
nature. Reken daarbij nog zijn
behendigheid. Die val in No-
kere, hoe hij doorrolt, niet op-
staat en een dag later gewoon
weer op de fiets zit. Even

daarvoor, op vijftien kilometer van de aan-
komst, reed hij links van de weg en kwam
daar een flinke steen tegen. Die wipte hij rij-
dend tegen 45 per uur met zijn voorwiel ge-
woon in de zijkant. Cyclobal in de Vlaamse
Ardennen (het filmpje is te zien op de site van
Sporza).

Alles is mogelijk met Mathieu van der Poel,
zei Patrick Lefevere van de week nog. Wat hij
er niet bij zei, was dat hij nu wel spijt zal heb-
ben dat hij vorig jaar, nadat een grote sponsor
zich vanzelf aandiende en hij van zijn zorgen
was verlost, niet langer heeft doorgezet in het
samengaan van zijn structuur met die van de
Roodhoofts en Van der Poel. Hij had het alle-
maal kunnen hebben: Deceuninck, een sterk
blok én de man die inmiddels internationaal
bekend staat als the hottest rider on two wheels.

Niemand kan Mathieu van der Poel bijhouden in Dwars door Vlaanderen. © BELGA
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Van Avermaet overweegt deelname 
aan Luik-Bastenaken-Luik
Greg Van Avermaet rijdt zondag
zijn dertiende Ronde van Vlaan-
deren. “De conditie is perfect.
Misschien zelfs zo goed dat ik
de Ronde nu eindelijk eens kan
winnen”, lachte de CCC-kop-
man. Maar hij ziet zichzelf niet
als topfavoriet. “Ik plaats me-
zelf onder Jungels, Stybar en
Van Aert.”

Van Avermaet rekt zijn klas-
sieke voorjaar misschien nog
een keer tot en met Luik-Baste-
naken-Luik. Nu de finale werd
hertekend en het na de laatste
hindernis, de Roche-aux-Fau-
cons, vijftien kilometer lang in
dalende lijn gaat tot de (vlakke)
finish in het centrum van Luik,
sluit zijn ploegleider bij CCC 

Valerio Piva de mogelijkheid
niet helemaal uit. 

“Daarover beslissen we pas
in een later stadium. Laat hem
nu maar eerst focussen op de
Ronde en Parijs-Roubaix en
zien hoe hij die twee klassiekers
verteert. Ook de Gold Race
staat in principe op zijn pro-
gramma. Van Avermaet voelde
er zich de voorbije jaren altijd
vrij goed, maar leunde telkens
tegen zijn limiet aan.”

Wel zeker is dat Van Aver-
maet, net als vorig jaar, het eer-
ste deel van zijn seizoen afsluit
in de Ronde van Yorkshire (2-5
mei). “Hij verdedigt er zijn titel
en kan in de slotrit al eens proe-
ven van het WK-parcours.” (JDK)

‘De conditie is top.
Maar ik plaats
mezelf onder

Jungels, Stybar 
en Van Aert’

GREG VAN AVERMAET
KOPMAN CCC

moderne middelen in beeld gebracht moeten
worden zodat je echt ziet wat er in het peloton
gebeurt. Nu is het televisionele chaos tijdens en
na de race. Zoals wij Vlamingen koers in beeld
brengen, dat is met voorsprong het beste.”

Van Den Spiegel: “Ik ben terechtgekomen in
een sport die gefragmenteerd is op alle niveaus.
De macht ligt verspreid bij organisatoren, teams
en de UCI. Het is heel moeilijk om iets nieuws te
implementeren. Teams worden gerund door
mensen die de jaren 70 en 80 hebben meege-
maakt. Wouter probeert af en toe het schokeffect
te genereren. We gaan met babypasjes vooruit.”

Vandenhaute: “Als we dichter bij het jonge pu-
bliek willen geraken, moet dat in de eerste plaats
via de coureurs gaan. Want die zijn jong, die zijn
hip. De wielersport wil dat allemaal wegduwen.
We hebben de documentaire Ronde 102 uitgezon-
den. Als je niks met wielrennen hebt en je kijkt
daarnaar, ben je geïntrigeerd. Wat is dat voor een
wondere wereld? Dat is voor mij de grote kracht
van het wielrennen.”

Stel dat u ook de monumenten organiseert
over 160 kilometer, hebt u dan niet een veel
beter product?
Vandenhaute: “Er is niks mis met de lengte van
de Ronde (270 kilometer, red.). Je moet raken aan
een model dat zeventig jaar ge-
werkt heeft. Alleen heeft dat
maar in een heel kleine regio
gewerkt. Wielrennen is de
enige kleine sport die het po-
tentieel heeft om groter te wor-
den.”

U zit er nu tien jaar in,
meneer Vandenhaute. Hebt u
al vorderingen gemaakt?
Vandenhaute: “Neen. ASO en
RCS zitten wel naar ons te kij-
ken, maar ze volgen niet. Het is
een grote oefening in geduld.”

Van Den Spiegel: “Wij wegen
niet zwaar genoeg voor ASO
om de situatie te kunnen force-
ren. Men beseft dat er iets moet gebeuren, maar
de belangen liggen te ver uit elkaar.”

Vandenhaute: “Wielrennen is opgetrokken uit
traditie en conservatisme. Als je ziet wat er is los-
gekomen toen die kleine met zijn broske in 2012
de Ronde van Vlaanderen veranderde. Over die
heiligschennis zijn pagina’s volgeschreven.”

Stel dat u twintig jaar uw zin mag doen, 
hoe zal de wielersport er dan uitzien?
Vandenhaute: “Dan mag de Tour het grootste
sportevenement ter wereld zijn. Dan hoop ik dat
wielrennen echt internationaal is, met een con-
cept dat het hele jaar tot de verbeelding spreekt.
Zoals de Champions League in het voetbal.”

Vernieuwen of verdwijnen?
Vandenhaute: “Het wielrennen kan nog vele
jaren ronddobberen zoals het nu bezig is. Ver-
dwijnen? Ik geloof het niet. Maar als je het wiel-
rennen tot zijn absolute traditie wilt herleiden,
als je bereid bent alles af te breken en weer op te
bouwen, zeg je: Tour, Parijs-Roubaix, Ronde van

Vlaanderen en dan begint de discussie.”

Denken de Italianen daar ook zo over?
Vandenhaute: “Zet er dan Milaan-Sanremo bij.
We moeten onze sport op een moderne manier
kunnen vertalen zodat we meer jong publiek
aantrekken en kunnen ontwikkelen.”

Van Den Spiegel: “Ik ben hier nu acht maan-
den en ik voel hoe moeilijk dat is.”

Is het een cultuurschok?
Van Den Spiegel: “Ik heb als hobby nog een be-
stuurspolitieke functie in basketbal. Ik weet hoe
moeilijk het is om een regel te veranderen. Het
duurt twee jaar voor die in elk zaaltje in Afrika en
Azië geïmplementeerd is.”

Vandenhaute: “Flanders Classics wordt bin-
nen de wielerwereld beschouwd als vernieu-
wend. Er is een supergroot machtsblok ASO. Een
diner met madame Amaury, dat is alsof ik naast
de eigenares van het wielrennen zit. Daarnaast
heb je RCS, de nummer twee. Die twee blokken
zitten in een defensieve modus. Wij komen in
een speedbootje met nieuwe ideeën. Ik ben 57, ik
zie me dit nog wel vijftien jaar doen. Ik hoop dat
we dan dat internationaal concept gevonden
hebben. Maar ik hou er rekening mee dat er over
vijftien jaar nog altijd drie wedstrijden van drie

weken worden georganiseerd
over meer dan 3.000 kilome-
ter.”

Vorig jaar inviteerde u 
Lance Armstrong. Hij kwam
uiteindelijk niet. Hebt u 
een nieuwe poging gedaan
om hem naar hier te halen?
Vandenhaute: “Dat hij vorig
jaar niet kwam, had met moei-
lijke privéomstandigheden te
maken. Ik heb er op geen enkel
moment aan gedacht om hem
dit jaar weer te vragen. Er was
zoveel commotie, dat heeft mij
als mens geraakt.”

Het zou een geweldig statement blijven.
Vandenhaute: “Als sport moeten we op een
goede manier leren omgaan met ons verleden. In
het geval van Armstrong en Ullrich zijn mildheid
en rechtvaardigheid ver te zoeken. Ik hoop dat er
een dag komt dat Armstrong weer een plaats
heeft in de wielerwereld. Hij is een iconische fi-
guur zoals er maar twee zijn geweest. De andere
is Eddy Merckx. Ik hoop dat we geen tien jaar
meer wachten om naar zijn verhaal te luisteren.
Dat is nog iets anders dan hem in ere herstellen
en op een praalwagen rondrijden.”

Hier staat geen foto van Merckx, niet van
Armstrong, maar wel van Greg LeMond.
Vandenhaute: “Dat is de klimtijdrit naar Orcières-
Merlette, uit de Tour van 1989. José De Cauwer zit
in de ploegleiderswagen. Ik ben dan de verdedi-
ger van Armstrong en ik heb op mijn bureau een
foto van zijn vijand LeMond. That’s me.” (MG/JS)
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Hoeft niet’

‘Ik ben
terechtgekomen 
in een sport die
gefragmenteerd is
op alle niveaus.
Het is heel moeilijk
om iets nieuws 
te implementeren’
TOMAS VAN DEN SPIEGEL
CEO FLANDERS CLASSICS


