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We zagen gedrag dat onaanvaardbaar 
is op een voetbalveld. We wisten niet of
de match wel hervat zou worden
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UCI-nitwits

erst even dit. Wat ik tegen voetbal(lers)
heb, vroeg een twitteraar zich af. Ik
heb niks tegen voetballers, wel tegen
de wijze waarop sommige voetballers
en hun gevolg in de media komen.

U heeft misschien de weekendkran-
ten gelezen? In een van die kranten
werd Michèle geportretteerd. Dat is,
met de nadruk op de W, de WAG van
Kevin De Bruyne. “Ze wil geen WAG

zijn”, was haar meest opmerkelijke quote en
ze werd dan in allerlei poses gefotografeerd
zoals in een zomerkleedje drijvend in haar
zwembad.

Op de site van diezelfde krant stond ook iets
over Wout van Aert die op stage was en zich af-
gelopen weekend aan de Ventoux ophield. Hij
stond er zijn eigen WAG, Sarah De Bie, bij.
Sarah was het gezicht van het Sporta-event
waarbij vrouwen de Ventoux naar boven rij-
den. En passant reed Wout van Aert La Canni-
bale, een toeristentocht met twee keer de
Ventoux en drie andere cols,
gewoon om te rijden, niet om
ter eerst. Boven op de Ventoux
wachtte hij zijn vrouw op, die
ook naar boven was gereden.

Van mij moet Michèle De
Bruyne zich niet per fiets een
berg ophijsen, maar ik vind die
Sarah zonder die lipfiller, ma-
quilleersessies van een uur en
modedefilé-met-fotograaf als
afsluiter toch net even iets ech-
ter. Het ligt aan mij, ik weet
het, maar ik krijg het op mijn
heupen van meisjes die op hun
23ste al twee kinderen hebben
en nu al niet meer weten wat
ze met al hun geld aan moeten
omdat ze toevallig in een of an-
dere technotent een sjotter
tegen het lijf zijn gelopen en
ter plekke besloten hun eigen lippen en zijn
leeg leven te vullen.

Of die in het bijgaande – ahum – interview
ook nog eens zeggen dat ze vooral niet willen
opvallen en toch in de boekskes staan. In de
eerste plaats willen ze ook nog eens herinnerd
worden als een goede moeder voor Mason en
Rome. Gruwel, o gruwel.

Hopelijk is de vraag daarmee beantwoord.
En nu iets helemaal anders. Het meest be-

langwekkende nieuws kwam dit weekend bij
de wereldwielerbond UCI vandaan. De leden
van het UCI Management Committee, waarbij
de Belgische bondsvoorzitter Tom Van
Damme, hebben in hun onmetelijke wijsheid
beslist dat het zwaartepunt van het baanwiel-
rennen naar de zomer verschuift. Neen, seri-
eus, echt waar. Verder zijn er nog maar drie
World Cups in plaats van zes, altijd van juli tot
september, wordt gestreden in landenploegen
– een Nations Cup – en wordt het WK altijd in

de herfst gehouden.
Daarnaast zou er in de winter een innova-

tieve competitieformule komen, die iedereen
begrijpt, ook wie voor het eerst kijkt. Be-
nieuwd. Ook hier weer: de baanwielrenners
rijden altijd en overal voor hun nationale ploeg
en in hun nationale kleuren. Boven het com-
muniqué stond dat maatregelen waren geno-
men om het baanwielrennen verder te
ontwikkelen. Daar had beter gestaan: er zijn
maatregelen genomen voor een eersteklas be-
grafenis van het baanwielrennen.

De zesdaagsen zullen niet blij zijn, maar
daar zijn er niet veel meer van over die nog le-
vensvatbaar zijn. Bij BEAT Cycling Club uit Ne-
derland, het beste privéteam ter wereld,
hebben ze de collectieve hartverlamming ter-
nauwernood overleefd. Die ploeg timmert, net
als het Britse Huub Wattbike testteam dat zich
richt op de achtervolging, nu al een paar jaar
onverdroten aan de weg om via een kwalitatief
baanprogramma haar renners de beste om-

standigheden te geven. De
enige fout die ze daarbij heb-
ben gemaakt is die nationale
ploegen af en toe flink op de
donder geven en daar worden
ze nu voor gestraft. Ze zijn niet
eens geraadpleegd. Be-scha-
mend.

Andere beslissing van dat
zootje nitwits van het UCI Ma-
nagement Committee: de
World Cup cyclocross wordt
uitgebreid van negen tot veer-
tien, misschien zelfs zestien
wereldbekers. Daarnaast is er
nog de Superprestige, de DVV
Trofee, de Soudal Classics en
de Brico Cross.

De World Cups moeten in
zeven verschillende landen
worden georganiseerd en zelfs

acht als er zestien op de kalender staan. Suc-
ces daarmee.

De World Cup komt in handen van Flanders
Classics van Wouter Vandenhaute. Golazo van
Bob Verbeeck was ook kandidaat maar greep
er in de tender naast. Daarop slokten ze SPort -
IDee op, de organisator van de BRICO-crossen.
Flanders Classics, dat ook al de Superprestige
controleert, en Golazo maken zich sterk dat ze
netjes zullen samenwerken. Benieuwd. Dat
alles gaat pas in vanaf het seizoen 20-21.

De logica achter de inflatie van crossen is
ver te zoeken. Net nu de twee enige echte wiel-
renners in die discipline (sinds Roger De Vlae-
minck) naar de weg en naar de mountainbike
lonken en in hun winterprogramma zullen
wieden, was dit het uitgelezen moment om de
cross te herleiden tot wat die in essentie is: een
trainingsvorm. En waar ze zo gek zijn mis-
schien een circusachtig verdienmodel, zoals bij
ons, maar ook niet meer dan dat.

Robbe Ghys en Kenny De Ketele op het WK baanwielrennen in Polen afgelopen voorjaar. 
De nieuwe kalender van de piste gaat er helemaal anders uitzien. © BELGA

De UCI 
neemt geen
maatregelen 

om het
baanwielrennen
te ontwikkelen,

maar om het
eersteklas 

te begraven
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Woensdag en donderdag ging
hij nog wat feesten in Parijs en
vloog dan snel naar de Pro-
vence. Om er gisteren zijn
zesde van het jaar te winnen.
Op acht. Van start tot finish op
kop. Hoe hij dat flikt, winnen
en blijven winnen?

Het is voer voor debat. Hoe-
zeer je als coureur het verschil
kan maken in Formule 1. Na-
tuurlijk zal Lewis Hamilton
geen koers winnen in een Wil-
liams. Dat geluk heeft Hamilton
al sinds 2014: de beste machine.
Maar hij benut dat voordeel
maximaal.

Het hele weekend lang leek
teamgenoot Valtteri Bottas het
laken naar zich toe te trekken.

Ook in de grand prix van Frankrijk 
is Lewis Hamilton ongenaakbaar

Snelste in twee van de drie trai-
ningen. Je zag Bottas groeien.
De kwalificaties, dan. De Fin
weer de snelste, zowel in sessie
één als twee. Je zou voor min-
der denken dat niemand je nog
van de poleposition kan hou-
den. Tot sessie drie. Hamilton
uit het niets met de snelste tijd.
Het is zijn manier om psycho-
logische oorlog te voeren. Bot-
tas, na de finish: “Hij was snel-
ler, ik kon niet volgen.”

Formule 1 is een mechani-
sche sport. De auto bepaalt het
spelletje voor 85 procent, de
coureur voor amper 15 procent.
Het is binnen die krappe marge
dat Hamilton het verschil maakt
met zijn teamgenoot. (JB)

Hamilton genoot op het
podium met volle teugen van
zijn zege. © PHOTO NEWS   

Red Lions moeten
tegen Nederland
in halve finale

De Belgische hockeymannen
hebben zondag met 4-1 ge-
wonnen van olympisch kampi-
oen Argentinië op de slotspeel-
dag van de groepsfase in de
Hockey Pro League. Daardoor
eindigen ze op de tweede
plaats, in de Final Four nemen
ze het komende vrijdag op te-
gen nummer drie Nederland.
Los Leones keken al in de eer-
ste minuut tegen een achter-
stand aan tegen de regerende
wereldkampioen. Cédric 
Charlier opende de score.
Daarna scoorden Maxime 
Plennevaux, nog eens Charlier
en Felix Denayer voor de 
Belgen. Ignacio Ortiz milderde
voor de bezoekers. (BELGA)

Hockeyvrouwen
eindigen vijfde 
in Pro League 

Na de 1-2 nederlaag tegen Ar-
gentinië was het voor de Red
Panthers afwachten wat Nieuw-
Zeeland, dat drie punten achter
België stond, deed tegen Groot-
Brittanië. Dankzij het 2-0 verlies
van de Nieuw-Zeelanders in Lon-
den, eindigt België, 13de op de
wereldranglijst, op een onver-
hoopte vijfde plaats in de Hockey
Pro League. “We vertellen ons-
zelf al twee jaar dat we willen
stijgen op de wereldranglijst en
de top tien insluipen. Het team
voelde zich beter dan wat het
klassement deed uitschijnen en
ze hebben geprofiteerd van de
optie om mooie prestaties te le-
veren in de Pro League”, felici-
teerde Thijssen zijn ploeg. (BELGA)

Dubbeltitel 
voor Flipkens 
op Mallorca

Kirsten Flipkens heeft gisteren
de dubbeltitel op de Mallorca
Open gewonnen. Samen met
haar vaste partner Johanna
Larsson klopte ze in de finale
het lokale duo Maria Jose 
Martinez Sanchez en Sara 
Sorribes Tormo met 6-2, 6-4.
Voor Flipkens was het al haar
vijfde dubbeltitel, waardoor 
ze vandaag ook het nummer 26
is op de wereldranglijst, haar
beste ranking ooit. Veel tijd 
om te genieten rest de Kem-
pense echter niet. Ze vloog 
onmiddellijk door naar East-
bourne, waar ze vandaag in 
de eerste ronde uitkomt tegen
Caroline Wozniacki (WTA 14).
(FDW)

Niemand kan Bernal 
van eindzege houden
Rohan Dennis die de kloof van
0:41 op Egan Arley Bernal za-
terdag in de tijdrit in Ulrichen
gauw even zou dichtfietsen?
Niet dus. De wereldkampioen
pakte slechts 0:19 terug op het
Colombiaanse fenomeen. Dat
dus naast sterk klimmen en een
dolle waaieroorlog overleven
ook prima kan tijdrijden.

Dennis had het goed begre-
pen: aanvallen had in de afslui-
tende koninginnenrit geen zin
meer. Ook Bernal vond het wel-
letjes en beperkte zich tot con-
troleren. “Ik bleef kalm, toen
Rohan versnelde in de slotfase
van de Furka. De hele tijd had
ik op mijn team vertrouwd,
daar vertrouwde ik op mezelf.

Meer dan volgen en safe blijven
in de afdaling moest ik niet
doen. Dennis was wel sterk. Hij
verdient die tweede stek.”

Zo won Bernal op z’n 22ste
na Parijs-Nice ook in Zwitser-
land. Een combinatie die alleen
Sean Kelly en Alexandre Vino-
koerov hem voordeden. “Twee
belangrijke rittenkoersen, die
ik net onder de grote ronden si-
tueer. Een belangrijke stap in
mijn carrière dus”, zei hij.

Speciale vermelding tot slot
voor de laatste ritwinnaar van
deze 83ste editie: Hugh Carthy.
Van start tot finish in de aanval,
solo over Nufenen, Gotthard en
Furka. “De belangrijkste zege
van mijn carrière!” (JDK)

Yves Lampaert 
verrast favorieten 
in Zwitserse tijdrit 
Yves Lampaert heeft zater-
dag de individuele tijdrit
gewonnen in de Ronde van
Zwitserland (WorldTour).
Hij werkte de 19,2 kilome-
ter af in 21:58 en was vijf
seconden sneller dan zijn
ploegmaat Kasper Asgreen. 

De derde plaats ging naar Sören
Kragh Andersen, die tien secon-
den trager bleek dan Lampaert.
De Australiër Rohan Dennis
kwam in Goms niet verder dan
de zesde plek. In de stand bleef
hij daarmee op de tweede
plaats, op 22 seconden van de
Colombiaanse leider Egan Ber-
nal, die ook de Ronde van Zwit-
serland zou winnen. Na een
reeks afzeggingen is de 22-jarige
Bernal plots ook de topfavoriet
voor de Tour.

Het was de Nieuw-Zeelander
Tom Scully die een eerste richt-
tijd neerzette met 22:11. Een
chrono die evenwel niet lang
bleef staan, want Yves Lampa-
ert pitste er maar liefst 13 se-
conden af en mocht plaatsne-
men in de hotseat. Hardrijders
zoals Stefan Küng (+20), Maciej
Bodnar (+55) en Patrick Bevin
(+13) beten vervolgens hun tan-
den op stuk op de chrono van
de Belgische kampioen op de
weg.

Het was wachten tot de klas-
sementsrenners aan hun proef
zouden beginnen, en er werd
vooral uitgekeken naar wereld-
kampioen tijdrijden Rohan
Dennis. De Australiër stond
tweede in de stand, op 41 se-

conden van leider Bernal, en
zag een kans om de Colombi-
aan te onttronen, al moest hij
dan wel heel fors uit de hoek
komen.

De Australiër had evenwel
geen topdag, want aan het eer-
ste tussenpunt keek hij al tegen
12 seconden achterstand aan en
dat maakt hij niet meer goed in
het tweede deel. Finaal kwam
hij zelfs niet in de buurt van de
chrono van Lampaert en moest
hij 19 seconden prijsgeven op
de West-Vlaming en vrede ne-
men met een zesde plaats. De
Colombiaanse leider reed een
sterke chrono en finishte op 38
seconden van Lampaert.

Tiesj Benoot werd 33ste, op
1:13 van Lampaert en schuift nu
op van plek zes naar plek vier
in het klassement, op 1:54 van
Bernal. Het was geleden van het
BK op de weg vorig jaar dat
Lampaert nog eens een officiële
koers wist te winnen, want Gul-
legem Koerse waar hij begin
juni mocht juichen telt immers
niet voor de statistieken. (BELGA)

Het was geleden
van het BK op 

de weg vorig jaar
dat Lampaert 
nog eens een

officiële koers
wist te winnen
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