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Remcooooooh!

r komt een dag, een weekend kan ook,
dat Evenepoel, Poels en Van der Poel
alle drie ergens in de wereld een koers
winnen. Wij maar lachen met die 
Koreanen die allemaal Park of Kim
heten, maar de Aziatische wielerfreak
trekt ook grote ogen: een laaglander
die op een fiets zit, en wint, die heet
Poel of iets wat daarop lijkt.

Varianten op familienamen met Poel
lopen niet overdreven dik in de maatschappij
en al helemaal niet in de koers. Ja, je had Pouli-
dor, maar dat is geen etymologische verwant-
schap. Die fonetische overeenkomst is wel
handig voor de Franse commentatoren die het
af en toe nog weleens willen hebben over
Poêls, Van der Poêle of Evenne-poêle, dat laat-
ste powelle uitgesproken, wat
fornuis betekent.

Er zitten nu drie Poel’en in
het peloton en dat iedereen er
maar gauw aan went. Twee
wonnen afgelopen weekend:
Remco Evenepoel de Ronde
van België en Wout Poels de
zware bergrit in de Dauphiné.
Mathieu van der Poel – om het
extra gecompliceerd te maken
voor die Aziaat is die ook nog
eens de kleinzoon van Pouli-
dor – won niet. Daar was een
goede reden voor: hij reed
niet.

Poels is een topper, maar
een meesterknecht en ook al
31. Van der Poel en Evenepoel
zijn blijvers. Zij gaan elkaar de
volgende seizoenen tegenko-
men in wedstrijden als het kaf
van het koren wordt geschei-
den. Zij zijn het koren, daar kan geen twijfel
meer over bestaan. Van der Poel (24) zette
zichzelf dit voorjaar op de kaart. Evenepoel, 19
jaar oud, won de Ronde van België. Zoals hij
zelf zei: “Oké, het is niet tegen de wereldtop,
maar toch…”

Oké, het was maar de Ronde van België, tot
nader order geen WorldTour en dat relative-
ringsvermogen siert hem, maar toch… Don-
derdag won hij de rit en zaterdag net niet,
enkel en alleen omdat hij de laatste veertien 
kilometer als een razende op kop had gereden.
Victor Campenaerts die hem klopte in de
sprint, bleef zoals altijd heel nuchter en sprak
profetische woorden: “Ik heb hier toch maar
mooi de sprint gewonnen tegen een van de
beste renners van deze generatie.”

Campenaerts was ervaringsdeskundig nadat
hij donderdag in de Vlaamse Ardennen in op-
dracht van zijn ploeg mee was gesprongen met
dé Remco en ternauwernood zijn wiel kon
houden. Of niet, want in een bocht ging Cam-
penaerts onderuit. Een beangstigend beeld

zoals hij vervaarlijk naar die betonnen duiker
schoof en net op tijd tot stilstand kwam. Wat is
dat wielrennen toch een vreselijk gevaarlijke
sport.

Achteraf sprak de geschaafde Campenaerts
vol bewondering: “Zo rap dat de Remco reed,
nog nooit meegemaakt.” Het meest memora-
bele moment kwam na de rit van donderdag in
de tent waar de top drie even tot rust kwam,
werd opgeblonken voor het podium en waar
zich wat verslaggevers en een camera ophiel-
den. Fabio Jakobsen, ook al zo’n talent en ook
nog maar 22, gaf Evenepoel zijn vet omdat hij
te vroeg was willen wegrijden. “Rustig blijven.
Zo rij je mij ook de nek af.” Woorden die blijven
resoneren en de jaaroverzichten zullen halen.

Met de junior Remco Evenepoel was het
goed om een slag om de arm te
houden. Maar na de Ronde
van België zijn de nuchteren in
deze wereld van tijdelijke
trends, hyperbolische hypes
en fenomenen van één dag
ook overstag. Dit weekend is
hij definitief toegetreden tot de
selecte club van uitverkorenen
die het grote Belgische verlan-
gen naar een opvolger voor
Eddy Merckx belichamen. 

Dat is een zwaar kruis om te
dragen, maar om de een of an-
dere reden zie je dat met deze
jongen wel goed komen. Zijn
interviews na de wedstrijd zijn
verhelderend. Duidelijke taal
in keurig Nederlands met een
Brabants accent; het is eens
wat anders dan dat Kempens
en West-Vlaams. Narcisme is
hem vreemd, dus een vergelij-

king met die ene illustere voorganger slaat ner-
gens op. Grootspraak is aan hem evenmin
besteed. Doping zie ik bij hem niet gebeuren.
Drugs evenmin. Dat eigen kledingmerk is er-
over, maar allee, als hij van de witte sportkar-
ren met zwarte velgen kan wegblijven, komt
het helemaal goed.

Remco Evenepoel kan niet alleen hard op
kop rijden, hij kan ook koersen en dat doet hij
met de generositeit van de nieuwe generatie.
Negentien is hij, vijf jaar jonger dan Mathieu
van der Poel met wie hij in één adem wordt 
genoemd. De grote vraag blijft die van toen hij
junior was: waar gaat dit eindigen, waar kan
dit eindigen? 

Evenepoel heeft als voetballer al behoorlijk
wat kilometers op de teller. Zijn persoonlijke
jeugdtrainer – jawel, die had hij ook al – was
van de harde, compromisloze weg. Het is lastig
te voorspellen hoeveel rek er nog op zijn fysio-
logie zit, maar de klasse die Evenepoel nu al
etaleert, vind je bij geen tien Belgen met een
profcontract.

Remco Evenepoel stoomt als een bezetene naar Seraing, zaterdag. De latere ritwinnaar Victor
Campenaerts en Andreas Lorentz Kron kunnen nog net zijn wiel houden. © BELGA
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Vijfde, die plek ontbrak nog in
de reeks ereplaatsen. “Maar
winnen blijft verdomd moeilijk
hier”, constateerde Greg Van
Avermaet na de tweede etappe
in zijn tiende Ronde van Zwit-
serland. “Het zegt alles over de
lastigheid van deze rittenkoers.
Ik probeer van dag tot dag het
goede gevoel te vinden nu. In
de wetenschap dat het me in
Zwitserland vaak niet lukt en
vervolgens wel in de Tour.”

Luis León Sánchez (Astana)
bleef in Langnau im Emmental
nipt uit de greep van de spur-
tende groep. “Het was niet aan
ons om de kloof van een halve
minuut dicht te fietsen”, vond
Van Avermaet (CCC). “Op deze

Van Avermaet: ‘Winnen blijft 
verdomd moeilijk in Zwitserland’

aankomststrook zijn Sagan,
Trentin of Matthews in principe
moeilijk te kloppen. Maar ook
zij hadden geen ploegmaats
meer over. Uiteindelijk zat er
bij mezelf niet veel meer op na
die zware rit. Astana trok al
vroeg vol door. Ik moest dáár
al even terugschakelen.”

Kasper Asgreen (Deceu-
ninck-QuickStep) pakte de lei-
derstrui met een voorsprong
van negen honderdsten op Pe-
ter Sagan. Kruimels die hij in
de tijdrit had gesprokkeld en
volgens het reglement de door-
slag gaven. “Ik ben een fan van
dat reglement”, lachte de Deen,
die op de longlist staat voor de
Tour. (JDK)

Greg Van Avermaet (CCC)
eindigt als vijfde in Langnau
im Emmental. © EPA

Cavendish staat
voor cruciaal
Tour-examen

Komt Mark Cavendish op 6 juli
in Brussel aan de start van zijn
dertiende opeenvolgende
Ronde van Frankrijk of niet? Dat
is de knoop die vanaf woensdag
moet worden doorgehakt in de
Ronde van Slovenië. “Cavendish
zal moeten aantonen dat hij in
staat is een rol te spelen in de
Tour. Zo niet heeft een selectie
geen zin”, klinkt het bij zijn team
Dimension Data. De voorbije
weken beulde ‘Cav’ zich af op
hoogtestage in Isola 2000 en
beklom hij er onder meer de
2.715 meter hoge Col de la
Bonette. Hij won in totaal dertig
etappes en is daarmee tot op
vier stuks genaderd van record-
houder Eddy Merckx. (JDK)

Viviani op
verlanglijstje 
van Cofidis

Patrick Lefevere dreigt twee van
zijn kopstukken kwijt te geraken
met het oog op volgend jaar.
Spurttroef Elia Viviani staat dicht
bij een overstap naar Cofidis. De
30-jarige Italiaan was dus de
man die bij de Franse proconti-
nentale ploeg voorrang kreeg
op Philippe Gilbert. Voor de
Spanjaard Enric Mas zou dan
weer een driejarig contract
klaarliggen bij Team Movistar.
Mas brak vorig jaar door als 
ronderenner met een tweede
plaats in de Vuelta. In de 
komende Tour start hij als klas-
sementspion van Deceuninck-
QuickStep. Ook E3-winnaar
Zdenek Stybar kan rekenen op
flink wat belangstelling. (JDK)

Kompany niet op eerste
training van Anderlecht
Anderlecht start vandaag de
voorbereiding op het nieuwe
seizoen. Dat gebeurt zonder
Vincent Kompany, die net als
de andere internationals van
een extra weekje vakantie ge-
niet. Wel van de partij: de
nieuwe T1, Simon Davies. Hij
zal worden bijgestaan door Ka-
rim Belhocine, Pär Zetterberg,
Jonas De Roeck, keeperstrainer
Max de Jong en de nieuwe con-
ditiecoach Floribert Ngalula.

De spelerskern is voorlopig
ongewijzigd. Het is wachten op
de eerste uitgaande en inko-
mende transfer, in die volg-
orde.  Voor vier spelers is een
vertrek onbespreekbaar: Ver-
schaeren, Bornauw, Amuzu en

Doku. Alle anderen mogen weg
bij een goed bod.

Vorige week deelde Kom-
pany in Durbuy zijn visie over
de sportieve ontwikkeling van
Anderlecht met zijn staf. Ach-
teraf toonde hij zich op de so-
ciale media opgetogen. “Ik heb
bij iedereen een heel positieve
ingesteldheid kunnen vaststel-
len. Die energie is nodig willen
we het traumatiserende seizoen
achter ons laten.” (MJR)

Jonge Duivels 
openen EK met 
zure nederlaag

Wat een desillusie. Nog
voor het EK goed en wel
begonnen is, zit het er voor
de jonge Duivels al zo goed
als op. Polen won met 3-2.

“Een sleutelmatch”, had Johan
Walem de confrontatie tegen
Polen op voorhand genoemd.
Dan kunt u zelf wel bedenken
wat dit resultaat betekent voor
de kansen op een halve finale.
En dat tegen een niet eens ge-
weldige tegenstander. Dat wa-
ren de Duivels, met linksachter
Cobbaut centraal achterin naast
Faes, ook niet. Het is te zeggen:
die tien minuutjes tussen de 
0-1 en de 1-1 waren ze wel do-
minant. Maar dat is op een EK
te weinig om te winnen.

Na aarzelende eerste minu-
ten kwam België op voor-
sprong. Mbenza had zijn enige
deftige actie van de match,
waarna ook Leya Iseka zich
eenmalig toonde: prima devia-
tie (0-1). Dan zou je denken dat
het moeilijkste gebeurd is…

Dat was buiten doelman Jac-
kers gerekend: een rollertje liet
hij passeren (1-1). Toen de Bel-
gen nog in Tubeke zaten, uitte
Jackers zijn onvrede over zijn
bankzittersstatuut bij Genk.

Tussendoor had Schrijvers
altijd voor 0-2 moeten zorgen.
“Daar kwamen we gelukkig
weg”, brabbelde de Poolse
bondscoach. De jonge Duivels

misten efficiëntie, voorin én
achterin. Bij de 2-1 liet Cools
zich aftroeven in de lucht, bij
de 3-1 was Cobbaut te laks.
Cools’ 3-2 kwam te laat.

Hoe zou Oulare dit beleefd
hebben? Zelfs aan 80 procent
had hij nog eens stormram kun-
nen zijn. Dan was er tenminste
een plan B. 

Walem, tijdens de match
coachend op de knieën, was
eerlijk: “Een sterke start, dat
volstaat op zo’n toernooi niet”,
klonk het. “Weet je wat zuur is?
De manier waarop we die eer-

ste twee tegengoals slikten. Ik
had op training gewaarschuwd
nooit het centrum open te laten
en bij de eerste corner van Po-
len was het raak.”

Wat nu rest voor de beloften
is pasta eten, zonnen en twee
afstraffingen tegen Spanje en
Italië vermijden. Walem: “Mis-
schien moeten we het op zijn
Pools doen: minder zijn en toch
winnen. Ach, we moeten rea-
listisch zijn.” Zondag zitten ze
op een vlucht naar huis. (PJC)

‘Ik had op training
gewaarschuwd

nooit het centrum
open te laten. Bij
de eerste corner

was het raak’
JOHAN WALEM
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Er ligt een bod van 15 miljoen op tafel 
van Atalanta en Racing Genk weigert 
te onderhandelen. Ik voel me bedrogen

RACING GENK-SPELER ROESLAN MALINOVSKI, IN ‘HET NIEUWSBLAD’

1,5MILJOEN€

Marcus Ingvartsen verlaat Genk
en gaat aan de slag bij de 
promovendus in de Bundesliga,
Union Berlin. De Duitsers beta-
len anderhalf miljoen euro voor
de Deense spits. Genk lijdt daar-
mee een verlies van meer dan 
3 miljoen. Twee seizoenen ge-
leden plukte de landskampioen
hem weg bij Nordsjaelland voor
5 miljoen. Tot voor kort was hij
ook de duurste aankoop uit de
Onder Philippe Clement kon 
de jeugdinternational niet uit-
groeien tot vaste waarde. (KDZ)

Vincent
Kompany: ‘Ik
heb bij iedereen
een positieve
ingesteldheid
kunnen
vaststellen’

België U21 2

Polen U21 3


