
column

HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw

Doodlopende straat

ie Ronde van Vlaanderen toch. Alle
Vlamingen aan het feest, behalve die
van wie we het hadden verwacht, die
gasten op hun koersfiets. Maar wat
hebben ze dat weer goed gedaan, de
mannen van Flanders Classics: van
de armlastige koers een verdienmo-
del maken is hun kunstje. Van de
week stonden Wouter Vandenhaute
en Tomas Van Den Spiegel broeder-

lijk zij aan zij in de kranten. Tomas sprak maar
een kwart van de tijd en bewees daarmee slim-
mer te zijn dan al zijn voorgangers die ooit zijn
geofferd op het altaar van het ego van de
kleine grote baas.

Er werd geklaagd over de wurggreep van de
Tour de France op het hele wielerbestel. Te-
recht, maar het Vlaams voor-
jaar houdt evengoed het
Belgisch wielerbestel in een
wurggreep en de regionale 
obsessie met de Ronde hypo-
thekeert de ontwikkeling van
onze renners. Om het te verta-
len voor Tomas: met pleintjes-
basket is het lastig de NBA te
halen.

In het verlengde daarvan
wordt het stilaan tijd dat we
ons afvragen waarom wij zo-
veel steengoede renners heb-
ben – niet sarcastisch bedoeld,
want in de breedte zijn we
meer dan ooit een topland – en
waarom we toch zo weinig
winnen. In voetbaltaal: we spe-
len mooi voetbal, creëren kan-
sen bij de vleet, maar scoren o
zo moeilijk. Analyseer de Belgi-
sche overwinningen van de
laatste decennia en je vindt één constante: wij
zijn op ons best als het erg lastig wordt. Doe
daar wat regen bij, slechte wegen en een
snuifje kou en wij blinken uit. Herinner u Tiesj
Benoot in de Strade Bianche vorig jaar.

Als lastig ons ding is, moeten we ook uitblin-
ken in grote rondes, toch? Ja nou ja, dat ligt
eraan. Grote rondes zijn vaak erg lastig, maar
het gaat geregeld bergop en onze renners blin-
ken niet uit op de weegschaal. De naald slaat
althans niet uit in de richting waar ze zou moe-
ten uitslaan. Dat heeft minder te maken met
een aversie voor anorexia dan wel met de ty-
pologie van de jonge renner die zich doorheen
de jeugdcategorieën heeft geworsteld en uit-
eindelijk een profcontract krijgt.

De mooiste Belgische triomfen van de laat-
ste jaren in grote klassiekers werden behaald
in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix,
twee extreem lastige thuiswedstrijden waarbij
het sloopwerk loonde en er na een schifting
uiteindelijk nog een Belg of meer dan één
overbleef die de rest aan gort kon rijden. Greg
Van Avermaet was onze beste van de voorbije

jaren, maar ook hij is van het extreme sloop-
werk. Van Avermaet ís de hedendaagse
Vlaamse renner, zo klassiek en zo ‘Briek’ als
maar kan. Greg kan alles goed – hard rijden op
vlak, klimmen, sprinten – maar kan niks super-
goed. Nochtans is dat in meer dan één top-
sport een vaststelling: ook de allrounder moet
iets erg goed kunnen.

Analyseer de winnaars van de grote monu-
menten van de laatste jaren en je vindt één
constante: grote motoren met een enorme ver-
snelling. Of grote motoren met aan het eind
een sterke sprint. Of grote motoren die ook bij-
zonder goed kunnen klimmen en als ze dan
ook nog eens kunnen versnellen en sprinten op
commando, zoals Julian Alaphilippe, ben je er
nooit mee klaar.

Onze Vlaamse renners zijn
permekeaanse figuren die
kromgebogen over hun stuur
tegen of met de wind hele pelo-
tons op sleeptouw nemen. Mijn
extreme bewondering voor ‘El
Tractor’ Tim Declercq of voor
‘John Deere’ Yves Lampaert is
oneindig, maar met dat beuls-
werk win je heel zelden.

Tiesj Benoot, Sep Van-
marcke, Jasper Stuyven…
Noem ze maar op, alle jonge
Belgische renners die winst-
kans werden toegedicht. Fan-
tastische atleten, daar niet van,
maar ze komen allemaal uit
dezelfde mal. Het zijn beukers,
zware machines, de ene met al
meer pk dan de andere, cou-
reurs van het zuiverste soort,
maar geen finisseurs.

Het valt te vrezen dat het
aan onze opleiding ligt. Van bij de jeugd is
koers rijden in dit land een puur darwinistisch
gebeuren, een slopende overlevingsstrijd. Al-
leen de meest fysiek geavanceerden in hun
ontwikkeling blijven over. Wielrennen heeft
geen categorie zoals in voetbal met talenten
die nog iets te licht wegen voor hun leeftijds -
genoten.

Wie te licht is, soms letterlijk, wordt in de
Vlaamse jeugdkoersen ongenadig uit het wiel
geblazen en vernederd. De sterkste renners
winnen hun wedstrijden door een overaanbod
wattage, niet door koersinzicht of door een al-
lesbepalende versnelling, en al helemaal niet
omdat ze doordacht zijn opgeleid.

Onze talentenfuik bestaat uit kasseikoersen
en molshoopsprinten, de core van het
Vlaamse voorjaar en zo voorbeeldig gepro-
moot door Flanders Classics, waardoor elk
rennertje hier te lande denkt dat de Kware-
mont naar de hemel voert. Een misvatting, de
Kwaremont is een doodlopende straat (ook al
staan er volgende week drie Belgen op het po-
dium in Roubaix).

Beuken op de kasseien. Greg Van Avermaet (rechts) en Oliver Naesen proberen op de Oude
Kwaremont tevergeefs naar de kop van de wedstrijd te rijden. © BELGA

De regionale
obsessie met 
de Ronde van
Vlaanderen
hypothekeert
de ontwikke -
ling van onze
renners tot
winnaars

Marta Bastianelli heeft de zes-
tiende editie van de Ronde van
Vlaanderen voor vrouwen op
haar naam geschreven. De 
Europese kampioene van Team
Virtu rekende in de sprint af
met Annemiek van Vleuten en
Cecilie Uttrup Ludwig.

De vrouwen kregen 160 kilo-
meter voorgeschoteld. Op het
menu: tien beklimmingen en
vier kassei stroken. Dat schrikte
zeven rensters niet af om vroeg
in het offensief te trekken. Na-
dien moesten enkele toppers,
onder wie ex-winnares Rivera,
de strijd staken na een valpartij.
Ook de Nederlandse Blaak
smakte tegen de grond. Aan de
voet van de Kanarieberg wer-

Wielerhoogdag voor Italië: 
Bastianelli wint bij de vrouwen

den de vluchters weer bij de
lurven gevat.

Op de Oude Kwaremont ont-
plofte de boel compleet. Uttrup
Ludwig duwde stevig op haar
trappers en kreeg het gezel-
schap van Van Vleuten, Bastia-
nelli en Niewiadoma. Vos en
onze landgenote Lotte Kopecky
zagen hun winstkansen door
een lekke band in rook opgaan.

Voor Niewiadoma ging het
op de Paterberg te snel. Zo trok-
ken drie leidsters richting Ou-
denaarde en na een langgerekte
spurt toonde Bastianelli zich de
snelste. Het is haar eerste zege
in de Ronde. Sofie De Vuyst was
met een zestiende plek de eer-
ste Belgische. (XC/TLB)

Voor Europees kampioene
Marta Bastianelli is het haar
eerste zege in de Ronde. 
© PHOTO NEWS  

Sagan (11de): 
‘Ik had niet 
de benen’

Elfde. Het was niet waar Peter
Sagan op gehoopt had. Hij had
zich nochtans kostelijk ver-
maakt. “Altijd een plezier om
in Vlaanderen te koersen, met
die geweldige wielerfans.”
Ook aan zijn team had het zeker
niet gelegen. “Ze hielden de
race onder controle en lieten
me toe om zo veel mogelijk
energie te sparen.” Sagan zat in
de finale waar hij moest zitten,
vond hij. “Alleen had ik niet de
benen om de aanval van Bettiol
op de Oude Kwaremont te be-
antwoorden. En ook niet om in
de sprint van de gereduceerde
achtervolgende groep nog een
dichte ereplaats uit de brand te
slepen.” (JDK)

Terpstra niet 
in Parijs-Roubaix
na valpartij

Niki Terpstra zal door zijn val in
de Ronde van Vlaanderen 
volgende week niet kunnen
deelnemen aan Parijs-Roubaix,
de klassieker die hij in 2014
won. Dat meldt zijn ploeg Direct
Energie. Terpstra heeft een
hersenschudding opgelopen
en is ook even buiten bewust-
zijn geweest. De Nederlander,
vorig jaar de beste in de Ronde,
ging op 160 kilometer van de
streep in Oudenaarde onderuit
en werd met de ambulance 
afgevoerd naar het ziekenhuis.
Daar werden in ieder geval geen
breuken geconstateerd. Vanuit
zijn ziekenbed sprak Terpstra
een hoopvolle boodschap: “I’ll
be back.” (ANP)

Van Aert: ‘Na de Muur 
was het overal afzien’
Wout van Aert zat bij de laatste
beklimming van de Oude Kwa-
remont net als de andere favo-
rieten door zijn beste krachten
heen. “Ik had het vrij lastig. Na
de Muur was het voor mij altijd
overal afzien, maar ik had het
idee dat het bij iedereen zo was.
Op de Koppenberg kwam ik
nog goed boven, maar op de
laatste Kwaremont kon ik niet
beter. Het beste was eraf
in de laatste twintig ki-
lometer. Ik was niet
goed genoeg om het
verschil te maken.”

Een succesvolle
jacht op Bettiol
bleef in de
achtervol-

gende groep uit. Van Aert: “Ik
wou graag vol rondrijden, maar
het lichtje was uit. Het is met
zo’n grote groep altijd moeilijk
om er samenwerking in te krij-
gen. Dan weet je dat ze specu-
leren.”

In Parijs-Roubaix komende
zondag zal Van Aert minder de
druk van topfavoriet voelen, al
hoopt hij nog eens te kunnen

pieken. “Ik was in deze
Ronde iets minder dan

het weekend ervoor,
maar ik ga er niet van
uit dat mijn vorm naar

beneden gaat. Voor dit
soort koersen moet ik in

het algemeen nog wat
versterken.” (BF)

Helper Asgreen
wordt even kopman
bij Deceuninck
Voor het eerst dit klassieke
voorjaar leek het echt de
foute kant op te gaan met
Deceuninck-QuickStep.
Maar kijk, in nood is Kasper
Asgreen nabij.

Dat hij zaterdag alsnog op
kracht zou kunnen komen,
hoopte Philippe Gilbert. Het te-
gendeel was waar. In de nacht
van zaterdag op zondag voelde
hij zich belabberder dan ooit.
“Gilbert werd geteisterd door
buikloop en kwam verzwakt
aan de start”, zei teamarts Joris
Van Roy. Op de koop toe bleek
Zdenek Stybar geveld door
maag- en darmproblemen. 

Tactisch bijspijkeren dus.
“Dat was niet zo evident met
slechts vijf valabele pionnen”,
vond ploegleider Wilfried Pee-
ters. “Lampaert speelde zijn rol
vanaf de Koppenberg perfect,
maar iedereen keek toch vooral
naar Jungels.” De Luxemburger
deed wat hij kon, maar voelde
naar eigen zeggen niet meer de
benen van Kuurne-Brussel-
Kuurne (winst), de E3 (vijfde)
en Dwars door Vlaanderen
(derde). In Oudenaarde drup-
pelde hij pas als zestiende 
binnen. “Geen simpele koers”,
zuchtte hij. “Ik probeerde het
wel een paar keer, maar bij de
laatste passage van de Pater-
berg explodeerde ik compleet.” 

Twee zieke kopmannen en
een koers met atypisch verloop.
“Dan mag je nog tevreden zijn
als je iemand op het podium
hebt staan”, concludeerde Pee-

ters. Dat die podiumplaats werd
ingepalmd door Kasper As-
green, 24-jarige Deen, vond hij
geweldig. “Niet vergeten dat 
Asgreen pas in april vorig jaar
prof werd bij ons. Hij reed een
prima Vuelta, wat hem een se-
lectie opleverde voor het WK
ploegentijdrijden. Daar was hij
een van onze drijvende krach-
ten. Momenteel zweeft hij nog
wat tussen knecht en kopman-
schap, in 2020 zie ik hem zeker
een van onze wisselkopman-
nen worden.”

Te veel eer voorlopig, vond
Asgreen zelf. “Dit verandert
niets aan mijn statuut. Ik denk
dat ik nog een lange weg heb af
te leggen voor ik het leider-
schap in een team als Deceu-
ninck-QuickSteo mag claimen.
Ik moet mijn allereerste prof-
koers nog altijd winnen.”

Het maakte hem niet minder
trots op wat hij in zijn eerste
Ronde presteerde. “Noem mijn
tweede plaats gerust een halve
zege. Hier hield ik totaal geen
rekening mee.” (JDK)

‘Het leiderschap?
Ik moet mijn
allereerste

profkoers nog
altijd winnen’

KASPER ASGREEN
TWEEDE IN DE RONDE
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De eerste honderd kilometer 
gingen goed, daarna heb ik 
tussen mijn kader gehangen
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OLIVER NAESEN SUKKELT MET BRONCHITIS, OP SPORZA.BE

Zevende. Dat was de plek van
Oliver Naesen aan het eind van
de Ronde in oudenaarde. Het is
pas de zesde keer dat er niet
minstens één landgenoot op
het podium staat. Erger nog: 
alleen in 1997 kwam de eerste
Belg slechter voor de dag. Jo
Planckaert eindigde toen acht-
ste op 27 seconden van winnaar
Rolf Sörensen. Slechts in dertien
edities geraakten minder Belgen
bij de eerste tien. (DM) D


