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Mazelentrui

reg Van Avermaet zat er een beetje
mee na zaterdag. Gisteren kwam zijn
dochtertje Fleur kijken en ze zou ver-
schieten welke trui papa nu weer aan
had. Nog goed dat Fleur nog een ukje
is en geen recalcitrante tiener.

Het Facetime-gesprek had ook zo
kunnen gaan:

Fleur: Papa, wat heb je daar nu
weer voor lelijks aan? Dat oranje

vond ik niks, maar is toch altijd beter dan die
mazelentrui van de kleine, magere mannetjes.

Papa: Zeg Fleurtje, dat is wel de bolletjes-
trui, de bergtrui.

Fleur: Papa… (rollende ogen) Maar jullie
hebben nog geen berg gezien. Heb je die echt
gekregen omdat jij als eerste over die mislukte
molshoop in Geraardsbergen
bent gereden, meen je dat? Ik
dacht: joepie, papa is ont-
snapt, maar je wachtte daarna
gewoon op het peloton.

Papa: Het is al goed Fleurtje,
geef je mama eens.

Voor de Belgen is deze
thuiswedstrijd voorlopig de
Tour van de dode mussen. Al-
leen Wout van Aert reed een
beetje in beeld met een bijrol
in die verknoeide sprint van
zaterdag, gewonnen door een
Nederlandse ploegmaat, en
een hoofdrol in de ploegentijd-
rit van gisteren, gewonnen
door de Nederlandse formatie
Jumbo-Visma.

In de coulissen werd onder-
tussen gedebatteerd over de
wenselijkheid van een Tour-
start in Brussel. Te duur, te vuil, te weinig fiets-
paden, te rijk gerekend met economische
return, kortom: zijn er geen andere prioritei-
ten voor Brussel dan circus Tour naar hier
halen? Naast beter onderwijs, veiliger verkeer,
een eengemaakt bestuur en dito politiezone,
ken ik er alvast één: een nationaal stadion, de
Europese hoofdstad waardig. Dit jaar hebben
we wel de Tour gehad, maar volgend jaar heb-
ben we niet het Europees Kampioenschap
voetbal. Dat wordt in alle landen van Europa
gespeeld, maar niet in de Europese hoofdstad.

Te veel Merckx, was nog een kritiek. Eddy
Merckx mag dan een hele aardige man zijn en
een groot kampioen – wellicht de grootste aller
tijden in het wielrennen en de beste Belgische
sporter ooit – de heldenverering werd inder-
daad af en toe gênant. Geen enkel ander land
heeft ooit een sporter – man/vrouw, dood/le-
vend – zo bewierookt als ging het om Kim Jong-
un in Noord-Korea.

Hem kennende is hij opgelucht dat het
‘dure, vervuilende’ circus van de Tour na twee
dagen is vertrokken en de kans dat ze hem als-
nog in Parijs zien, is weer iets minder groot.

Vandaag maakt het peloton de Champagne-
streek onveilig en daarna gaan ze richting Vo-
gezen. Vervolgens door het middengebergte
een lusje naar de Pyreneeën en zo terug rich-
ting Parijs na een driedaagse in de Alpen. Even
ter herinnering: de Tour de France draait om
wie na drie weken de gele trui draagt, al het
andere is bezigheidstherapie.

Het Belgische hoogtepunt van het weekend
was Vive le Vélo in de tuin van de koning en
meer in het bijzonder de aanwezigheid van
werelduurrecordhouder Victor Campenaerts.
Het is jammer dat ze op de VRT in geval van
wielrennen het stellen van de juiste vragen en
vooral het doorvragen zijn verleerd (of hebben
geband, dat is niet zo duidelijk) want dat had
best goede tv kunnen opleveren.

Om een lang verhaal samen
te vatten: de enige renner van
Lotto-Soudal die dit jaar de
ploeg een beetje uit de slag-
schaduw van Deceuninck-
QuickStep kon halen en wat
publiciteit genereren, zou
moeten wijken voor twee ren-
ners die samen bijna zeventig
jaar oud zijn. Het is niet duide-
lijk of het ene het gevolg is van
het andere en wat allemaal
speelt.

Het is vooral niet duidelijk
omdat nooit wordt doorge-
vraagd. Campenaerts zat daar,
kon van die tafel zo maar niet
weglopen, haal hem dan de
pieren uit de neus. Maar neen,
dat heb je met die praatshows,
het moet in de eerste plaats ge-
zellig blijven. Ik wil wel eens

horen wat hij van de ploeg(leiding) denkt en of
hij beseft hoe ze over hem denken in die
ploeg.

Ik wil ook wel eens weten of zijn (loon)eisen
zo buitensporig zijn dat ze verkiezen in zee te
gaan met een hoogbejaarde Belg (een Waal,
speelt mee in de hele discussie) en een Duitser
die zijn niveau van weleer niet meer haalt.
Waarom ze Tiesj Benoot niet konden houden
en aan Tiesj Benoot misschien ook vragen
waarom hij daar niet eens wilde onderhande-
len.

Misschien moeten ze John Lelangue ook
eens uitnodigen en hem het hemd van het lijf
vragen. Of nog beter, iemand van de toezicht-
houdende overheid en die uitbenen: of ze wel
een idee hebben van hoe een goed functione-
rende wielerploeg moet draaien, wat zo’n
sponsoring aan meerwaarde moet genereren
en wat er nog overschiet van het pan om de lo-
terijgelden in te zetten als basis voor een groot
Belgisch wielerproject. Als die allemaal zijn ge-
passeerd zal je wel moeten concluderen dat
die inzet van overheidsmiljoenen best op-
nieuw wordt bekeken.

Geen ander
land heeft ooit
een sporter zo
bewierookt als
ging het om
Kim Jong-un in
Noord-Korea,
zoals wij dat
doen met 
Eddy Merckx

G

Van Aert heeft het al begrepen:
in de Tour gaat het razendsnel.
De helft van de vragen die hij
gisteren kreeg, gingen over de
etappe van vandaag. Of hij kans
denkt te maken in Epernay? Of
hij droomt van geel? Of er iets
te regelen valt met Teunissen?
Van Aert duwde op de rem.

“Eerst even genieten”, zei
hij. “Want dit is echt maf. De
Tour-start in België meemaken
vond ik al heel mooi, maar dit
is een droomstart. Hoeveel keer
is iemand van ons op het po-
dium geroepen? We waren echt
baas over dat podium.”

Van Aert heeft al een en an-
der meegemaakt in zijn car-
rière: drie keer wereldkampi-

Van Aert beleeft droomstart in 
Tour-debuut en pronkt met witte trui

oen in het veld, twee keer po-
dium in de Strade Bianche, Bel-
gisch kampioen tijdrijden, twee
keer ritwinnaar in de Dau-
phiné. Waar plaats hij die witte
trui? “Goh, het moet nog een
beetje inzinken. Dit is echt
mooi, maar de regenboogtrui
is toch nog iets anders.”

Het meest bijzondere mo-
ment van het weekend was de
aankomst na de ploegentijdrit.
“Ik had dit nog nooit gedaan”,
vertelde Van Aert. “Ik wist niet
dat een overwinning in een
ploegentijdrit zo intens kon
zijn. Tony Martin heeft op dat
vlak al alles meegemaakt, maar
hij was tot tranen toe bewogen.
Ik was zelf ook emotioneel.” (BA)

Van Aert mocht meteen het
podium op om de witte trui in
ontvangst te nemen. © PHOTO
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Thomas en
Bernal morele
winnaars 

Van alle klassementsrenners
deed de Nederlander Steven
Kruijswijk de beste zaak. Maar
wellicht zijn Geraint Thomas en
Egan Bernal de echte winnaars
van de ploegentijdrit in Brussel.
“Wat vooral telt is dat we op
de andere klassementsren-
ners belangrijke seconden
hebben gewonnen”, vond
Egan Bernal. Enric Mas van 
Deceuninck-QuickStep verloor
één seconde, Rigoberto Uran
(Education First) acht en Thibaut
Pinot (Groupama) twaalf. 
Vincenzo Nibali reed zestien 
seconden trager dan de winnaar
van vorig jaar. Romain Bardet
staat al 59 seconden achter
Thomas en Bernal. (MG)

Lotto mikt
vandaag op
Caleb Ewan

“We rijden morgen (vandaag,
red.) in functie van Ewan”, zegt
Tim Wellens. “Ik denk dat Caleb
een grote kans heeft. Het is een
lastige finale, maar ik hoop dat
die nog binnen zijn mogelijkhe-
den valt.” Ook ploeg leider Marc
Sergeant is zo’n scenario gene-
gen. “Voor ons ligt het accent
op de sprint. Jammer dat Ca-
leb zaterdag ingesloten zat,
anders had hij dan al kunnen
winnen. Maar het koersscena-
rio is lastig te voorspellen in een
rit als die van morgen.” Een
sprint met punchers behoort 
tot de mogelijkheden, denkt hij.
“Maar misschien kunnen we 
ook iemand meesturen in de
ontsnapping.” (NVK)

Deceuninck-
QuickStep legt
focus op ritzeges

Het openingsweekend van
QuickStep laat zich samenvatten
in een gemiste sprint van Viviani
en een sterke ploegentijdrit.
Maar ook, een kloof van 0:31 op
Jumbo-Visma. Tom Steels
toonde respect. “Twintig secon-
den is veel. Ook al kon je ver-
wachten dat ze hier zouden uit-
pakken. Tony Martin is één brok
ervaring op dat vlak.” Rit drie
naar Epernay is een Alaphilippe-
rit. De nul van het bord halen is
realistisch. Yves Lampaert 
beseft dat ook geel pakken
moeilijk wordt. “31 seconden
overbrug je niet zomaar op Teu-
nissen en Van Aert. Die krijg je er
niet af. Ik denk dat we ons beter
concentreren op ritzeges.” (JDK)

Philippe Gilbert (37)
verlaat Lefevere 
voor Lotto-Soudal
De Belgische wielertransfer
van het jaar zat er al even
aan te komen en is nu een
feit. Philippe Gilbert (37)
verlaat Deceuninck-Quick-
Step en keert terug naar
Lotto-Soudal, dat hem een
contract geeft van drie jaar.

Met Lotto-Soudal keert Gilbert
terug naar een ‘huis van ver-
trouwen’, waar hij het gros van
de bewoners kent. Zélfs de
nieuwe CEO John Lelangue,
met wie hij in 2012 en 2013 sa-
menwerkte bij BMC. De ploeg
waar hij zijn eerste grote suc-
cessen boekte. Zeges met Mo-
numentale allure, waren het in
de Marc Coucke-legislatuur.

De Ronde van Lombardije in
2009 en 2010. Luik-Bastenaken-
Luik in 2011. Ook op de lange
lijst van 19 zeges toen: onder
meer Brabantse Pijl, Gold Race,
Waalse Pijl, de twee Belgische
titels (weg en tijdrijden), Clásica
San Sebastián, GP van Québec,
een rit en de gele trui in de Tour
en het eindklassement van de
WorldTour. Gilbert heeft de
mooiste herinneringen aan het
team van de Nationale Loterij.

Maar die heeft hij natuurlijk
ook aan QuickStep. Lefevere
maakte het Gilbert in het najaar
van 2016 mogelijk om de switch
te realiseren van de Waalse
naar de Vlaamse klassiekers.
Dat kon hij bij BMC niet. Gilbert
bedankte voor het vertrouwen
met zeges in de Ronde van
Vlaanderen (2017) en Parijs-
Roubax (2019). Waarmee hij

twee hiaten op zijn klassieke
palmares invulde en nu enkel
Milaan-Sanremo ontbreekt.
Geen vuiltje aan de lucht, zou
je denken. Tot het moment
waarop Tom Steels Gilbert mee-
deelde dat hij geen deel zou uit-
maken van de Tour-selectie.

Gilbert reageerde diep ont-
goocheld. Een Grand Départ in
Brussel, voor eigen volk, ter ere
van de vijftigste verjaardag van
de eerste Tour-zege van zijn
boezemvriend Eddy Merckx.
En dat zónder hem? Een klap
in het gezicht, was het.

“Ik neem dit mee in mijn be-
slissing waar ik volgend jaar
koers”, liet Gilbert verstaan. Le-
fevere haalde er de schouders
bij op. “Gilbert is niet met mij
getrouwd, ik niet met hem. Hij
is vrij om te gaan waar hij wil.”

De onderhandelingen verlie-
pen stroef omdat Lefevere niet
geneigd is een renner van 37
langer dan één jaar aan zich te
binden. Het strookte niet met
Gilberts intentie. Vroeger dan
2021 wil hij niet stoppen. (JDK)

‘Gilbert is niet met
mij getrouwd en
ik niet met hem.
Hij is vrij om te

gaan waar hij wil’
PATRICK LEFEVERE

CEO DECEUNINCK-QUICKSTEP

19DeMorgen.

Vervloekte Engelsen, verdorie. Ik hoop 
dat er een bom zou ontploffen op deze club. 
Hier zou een bom moeten ontploffen

DE MICROFOONS LANGS DE BAAN PIKTEN OP DAT FABIO FOGNINI NIET BLIJ WAS DAT HIJ OP WIMBLEDON OP EEN BIJVELD SPEELDE

MAANDAG 08/07/2019

Ondanks zijn initiële terughoudendheid genoot Eddy Merckx toch met volle teugen van 
de aandacht die hij kreeg in Brussel. © PHOTO NEWS


