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Evenepoel 
blijft tot 2023 
bij Lefevere

Remco Evenepoel (19) had een
contract van twee seizoenen
met optie op verlenging tot het
einde van 2022. Die optie werd
twee weken geleden al gelicht.
De renner en zijn ploegmanager
deden er gisteren nog een jaar
bovenop. Dat een contract
maar een vodje papier is, zegt
Patrick Lefevere. “Een handdruk
is voor mij veel meer waard.”
Het gevaar was klein dat Evene-
poel, ondanks een knappe start
in de WorldTour, de markt zou
verkennen. Vader Patrick: “Het
contract zal worden aange-
past aan prestaties. Maar eer-
lijk: het financiële speelt geen
rol. Dit gaat om vertrouwen op
lange termijn.” (MG)

Kittel kan druk en pijn niet meer aan
Tour. In 2016 stapte hij over
naar Etixx-QuickStep, waar hij
zes Tour-etappes won. In 2018
trok hij naar Katjoesja.

Kittel was in zijn carrière
goed voor 89 profzeges. Met
veertien ritoverwinningen in de
Tour doet geen enkele Duitser
beter. In de Giro klokte hij af op
vier ritzeges, in de Vuelta staat
er eentje op zijn naam. In de
Tour droeg hij twee dagen het
geel en vijftien dagen de pun-
tentrui. Ook in de Giro kon hij
zeven keer de puntentrui aan-
trekken en één keer de roze
trui. De Scheldeprijs was zijn
favoriete eendagskoers: daar is
hij recordhouder met liefst vijf
zeges. (MG/PL)

Marcel Kittel (31) is geen
wielrenner meer. Hij heeft
geen zin om zich te blijven
pijnigen op een fiets, zegt
hij in het Duitse weekblad
Der Spiegel.

Het nieuws komt niet als een
verrassing. Kittel koos er in mei
van dit jaar al voor om zijn con-
tract met de Zwitserse Kat-
joesja-ploeg niet uit te dienen.
“Er was geen vertrouwen, al-
leen maar druk, druk, druk”,
zegt hij daarover.

Kittel is altijd een jobhopper
geweest. Hij werd ongelukkig
bij Team Giant- Alpecin en hij
werd ongelukkig in de ploeg
van Patrick Lefevere. Het was

bij Katjoesja niet anders en bij
Jumbo-Visma gaat hij het niet
meer proberen.

Kittel zegt genoeg te hebben
van het leven als topwielrenner.
“Het is een wereld van pijn.” De
Duitse sprinter heeft het de
voorbije maanden anders be-
leefd. Hij was nog wel in de
Ronde van Frankrijk, maar
hield hij zich heel ver van de
koers. Hij kijkt nu uit naar de
geboorte van zijn eerste zoon.

“Er is geen tijd voor familie
en vrienden. En er is de voort-
durende pijn en de routine. Ik
ben me altijd bewust geweest
van het gebrek aan levenskwa-
liteit. Als wielrenner ben je
tweehonderd dagen per jaar

Hoe de Colombianen de wielerwereld veroverden (en ook deze Vuelta willen winnen)

Colombia vierde in 1984 de eerste etappe-
winst in de Tour. Het was even wachten op
betere tijden, maar 35 jaar later moeten we
niet vreemd opkijken als ook de derde
grote ronde van 2019 wordt gewonnen
door een adelaar uit de Andes.

HANS VANDEWEGHE

2 juni 1984, de Dauphiné Libéré. Francisco ‘zeg
maar Pacho’ Rodríguez heeft die dag de rit naar
Saint-Julien-en-Genevois gewonnen met een De
Gendtiaanse inspanning – van begin tot einde
voorop. Met nog twee dagen te gaan leidt de Co-
lombiaanse amateur met meer dan drie minuten
voorsprong op de in die tijd onbetwiste capo van
het wielerpeloton, Bernard Hinault. Die avond
krijgt Pacho bezoek van twee mannen.

Vlaamse passie, genen

“Een heel groot coureur en zijn ploegleider
klopten op zijn deur en gingen naar binnen”, al-
dus een ooggetuige/masseur. “Kun je die arme
boerenjongen iets verwijten, overdonderd als hij
was?” Een dag later stapt Pacho Rodriguez af.
Mysterieuze plotse kniepijn en wellicht veel
Franse francs rijker. De paar Colombiaanse jour-
nalisten die hun amateurs over de grote plas zijn
gevolgd, weten met hun tristesse geen blijf. Met
een overwinning in de belangrijkste voorberei-
dingswedstrijd van de allerbelangrijkste wieler-
wedstrijd van de planeet hadden ze eindelijk
goed nieuws kunnen brengen.

1984 is het begin van de meest gruwelijke pe-
riode in de geschiedenis van Colombia met moor-
den, kidnappingen en executies alom. De drugs-
brigades, de rebellengroeperingen, een
disfunctionele regering, het kwam allemaal bij

elkaar met de moord op Rodrigo Lara Bonilla.
Die kersverse minster van Justitie had in maart
van dat jaar samen met de Amerikanen in het
Amazonegebied de drugsfabriek Tranquilandia
ontmanteld en vernietigd. Pablo Escobar, de rijk-
ste man op aarde, was zijn grootste productie-
eenheid kwijt en riposteerde met een rondje
45mm-kogels dat dwars door zijn Mercedes de
minister aan flarden schoot. Colombia had dat
succesje in de nationale passie best kunnen ge-
bruiken om de miserie wat te verzachten.

KINDEREN VAN HET VOLK
De voorlaatste dag van de Dauphiné stond een
rit gepland naar Col de Rousset. Hinault trok al
snel in de aanval, reed de eerste vier cols solo,
maar kreeg op de laatste een klop van de hamer.
Phil Anderson zou de rit winnen. Martín Ramírez,

een andere Colombiaan die zestien seconden
achter Hinault stond in het algemeen klassement,
zag zijn kans schoon toen hij in de mist Hinault
inhaalde en hem in de laatste kilometers loste in
de eerste sneeuwstorm die hij ooit had gezien.
Met nog een dubbele etappe voor de boeg had
Ramírez 22 seconden voorsprong op Hinault.

In de ochtendrit in lijn reed Ramírez op het
wiel van Hinault. “Hij probeerde mij te doen val-
len door plots te remmen en af te wijken en zijn
ploegmaats duwden mij alle kanten op. Ze schol-
den ons uit voor bedriegers en ik wist niet
waarom.”

De tijdrit was een klim en een afdaling. Greg
LeMond won die en Ramírez werd nooit meer
bedreigd. Wat stond het er mooi: 1. Ramírez
(Varta, Colombia), 2. Hinault (La Vie Claire, op
0:27), 3. LeMond (Renault-Elf, op 5:07). Hinault
kon de nederlaag niet verkroppen en demon-
streerde zijn afkeer voor de Colombiaanse invasie
door op het podium een cokesnuiver te imiteren.
Colombia kon het niet deren. Na de overwinning
van Ramírez barstten spontaan volksfeesten los.
Ook de officiële instanties probeerden de zeges
te recupereren. 

In het disfunctionele Colombia kwam rebel-
lengroepering M19 als eerste met een perscom-
muniqué. “Deze exploten zijn geleverd door kin-
deren van het gewone Colombiaanse volk.”
Waarop de president ook maar met een mede-
deling kwam en een decreet uitvaardigde: wiel-
rennen zou voortaan een sport zijn met “een
speciale betekenis” als promotor van Colombia.
Ook dit jaar kwamen Colombiaanse promo -
jongens en meisjes in de perszaal van de Tour-
start in Brussel in opdracht van hun ambassade
documentatie uitdelen, met de uitdrukkelijke
vraag positief te berichten over hun land.

FIETSZONDAG HEILIG
1984 zou het voorlopig mooiste Colombiaanse
wielerjaar ooit worden, toen op 16 juli Luis ‘Lu-
cho’ Herrera de latere Tour-winnaar Laurent Fig-
non het nakijken gaf op l’Alpe d’Huez en als eer-
ste Colombiaan een Tour-etappe won. Na die
Dauphiné waren Rodríguez en Ramírez in snel-
tempo prof geworden in Europa, maar Lucho
Herrera bleef eeuwig trouw aan de staatsbedrij-
ven Café de Colombia en Postobon.

Een jaar na l’Alpe d’Huez zou hij een centje
bijverdienen door in combine met de Tour-
 winnaar Hinault te rijden – Hinault geel en hij de
bolletjestrui. In 1987 won Herrera voor eigen re-
kening de Ronde van Spanje, de eerste grote
ronde ooit voor een Colombiaan. Nairo Quintana
won 27 jaar later de Giro en in 2016 de Vuelta.
Alles verbleekt natuurlijk bij Egan Bernal, die dit
jaar als eerst Colombiaan de Tour de France kon
winnen. De teller staat nog op vier, maar loopt.

Colombia is het enige ontwikkelingsland dat
een rol heeft gespeeld in het internationaal cy-
clisme. De vergelijking met Kenia en de passie
aldaar voor hardlopen houdt steek, maar houdt
ook ergens op. Atletiek is in Kenia gebruikt door
de Engelse koloniale macht om de bevolking in
de scholen discipline bij te brengen. In Colombia
waren de Spanjaarden al lang weg toen fietsen
in het begin van de 20ste eeuw een populair ver-

onderweg. Ik heb geen zoon
om hem via Skype te zien op-
groeien.”

Daarmee komt een vroegtij-
dig einde aan de carrière van
de man die wel de benen had
om Mark Cavendish te onttro-
nen als beste sprinter van de
wereld, maar niet het hoofd.

Kittel maakte zijn profde-
buut in 2011 bij de Neder-
landse ploeg Skil-Shimano.
Daar werd hij van tijdrijder
omgevormd tot sprinter. In
de Tour de France van 2013
en 2014 won de Duitser tel-
kens de eerste rit en greep
hij de gele trui. Uiteindelijk
bezorgde hij Skil-Shimano in
twee jaar acht ritzeges in de

Nairo Quintana wordt aangemoedigd door een Colombiaan tijdens de Tour. De klimgeit verschijnt vandaag als enige ex-winnaar aan de start van de Vuelta. © REUTERS

voermiddel werd en ergens halfweg de vorige
eeuw een wedstrijdsport.

Op 5 januari 1951 werd in de hoofdstad Bogotá
de eerste nationale wedstrijd gereden. Sindsdien
is er een druk lokaal wedstrijdprogramma, wel
uitsluitend in het westen of centrum van het land,
daar waar heuvels en bergen zijn. Fietsen werd
snel een nationaal tijdverdrijf, te vergelijken met
koersen in Vlaanderen. De wielergekke Colom-
bianen organiseerden in 1959 een triomfantelijke
Colombiaanse doortocht van Fausto Coppi en
Hugo Koblet en werden nog wielergekker. Rond
die tijd begonnen verschillende steden met ci-
clovías, autoloze zondagen waarop de fiets de
stad overneemt.

Zelfs op het toppunt van Escobars macht in
en rond Medellín en tijdens de hoogdagen van
het Cali-kartel waren de fietszondagen daar hei-
lig. Escobar was trouwens een fan van wielren-
nen en liet een lokale velodroom bouwen. Zijn
oudere broer Roberto was zelf een begenadigd
wielrenner. Hij begon later een fietsenzaak die
diende als witwasbedrijf voor de
drugsinkomsten van broer en
co., die ook een wielerploeg
sponsorden. Heel wat lokale wiel-
renners werden handlangers van
het kartel, zoals Gonzalo Marín,
winnaar van de Baby Giro en la-
ter aanslagpleger namens Esco-
bar, of Alfonso Flóres, winnaar
van de Ronde van de Toekomst
in 1980 en drugstrafikant.

Colombia, cocaína, café, ci-
clismo of de vier c’s. Wielrennen
in Colombia is de passie van
Vlaanderen opgeteld met de ge-
nen van de Keniase lopers. Wat
Kenia en Colombia gemeen heb-
ben, is het landschap (heuvels,
bergen, hoogvlaktes) en vooral
ijle lucht, met een lagere lucht-
druk tot gevolg die ervoor zorgt
dat de zuurstof minder makkelijk
in de longblaasjes terechtkomt.

Combineer dat met een geac-
cidenteerd parcours als ideale
trainingsomgeving en een bijna
darwiniaans milieu om te pres-
teren en je hebt een recept voor
succes. Als een Colombiaan over drie weken ook
de Vuelta a España wint – dé Vuelta is voor Co-
lombianen de Vuelta a Colombia – is het succes
compleet. Oké, Giro-winnaar Richard Carapaz
die namens Movistar geacht werd op te treden,
maar forfait moet geven na een val in een crite-
rium in Nederland, is een Ecuadoraan. Zij het
wel een die ook in de Andes is geboren en dan
nog op amper 500 meter van de Colombiaanse
grens.

De meeste Colombiaanse wielrenners zijn af-
komstig van de departementen Antioquia en
vooral Boyacá. Dat laatste departement en vooral
zijn inwoners zien zichzelf als koppig, hardwer-
kend en onverzettelijk, de flandriens van de An-
des. In Boyacá begon in 1819 de succesvolle ont-
voogdingsstrijd tegen Spanje. Misschien dat ze
hun onverzettelijkheid aan de geschiedenis te

danken hebben, maar wellicht nog meer aan de
geografie.

Op de occasionele Ecuadoraan en Argentijn
na, die laatsten vaak laaglanders, komen de
meeste Zuid-Amerikaanse topwielrenners uit de
Colombiaanse Andes. De Andes is 7.000 kilome-
ter lang en dus genoeg wielrenners te vinden.
Alleen, Peruvianen rijden wel met de fiets, 
maar de hoogvlaktes en de cols zijn daar te hoog.
Alles boven de 3.000 meter is te lastig om te
presteren.

COL VAN 80 KILOMETER
Halfweg tussen Bogotá en Medellín ligt Mariquita.
Daar begint de langste en zwaarste klim van Co-
lombia, de Alto de Letras, 80 kilometer voor een
stijging van 400 meter naar 3.600. Op papier
een bescheiden 4 procent gemiddeld, maar door-
gaans meer dan 6 procent en met het zwaarste
stuk boven de 3.000 meter. Ideaal voor welke
training dan ook. De Ontembare Zipa, Efraín 
Forero Triviño, de eerste winnaar van de Ronde

van Colombia in 1951, trainde
vaak in die bergketens, of Martín
Emilio Rodríguez alias Cochise en
tijdgenoot van Eddy Merckx. Zij
en al hun volgelingen ontwikkel-
den hun uithouding op de lange
klimmen in de steeds ijlere lucht
tegen identieke fenotypes, die
van de ideale klimmers.

De nieuwste generatie wielren-
ners combineert de genen en de
passie met de wetenschap. Fer-
nando Gaviria komt bijvoorbeeld
uit de baanwerking. Egan Bernal
is dan weer het prototype: klim-
mer, tijdrijder en handige chauf-
feur, maar lo mejor está por venir.
Iván Sosa bijvoorbeeld, ook al bij
Team Ineos in dienst.

Het beste moet nog komen,
dat is niet gelogen. Dat geldt voor
veel in Colombia en ook voor de
sport. Nu het land beter functio-
neert dan ooit, zijn de resultaten
verbeterd. Tussen 1980 en 2000
won Colombia vier olympische
medailles. Op de laatste twee Spe-
len van Londen en Rio won het

land telkens acht medailles, met als hoogtepunt
2016 toen drie keer goud werd gewonnen en wiel-
rennen twee medailles mee naar huis nam.

De Colombiaanse waterval die het peloton zal
overspoelen, zal die uit de jaren 80 overtreffen.
In het huidige profpeloton rijden achttien Co-
lombianen. Elf van hen zijn present in Torrevieja,
waar de Vuelta vandaag van start gaat. Hoofd-
rolspelers en enkele kanshebbers onder de 
Colombianen in deze Vuelta zijn Nairo Quintana
(Movistar en enige ex-winnaar aan de start), Es-
teban Chaves (Mitchelton-Scott), Rigoberto Urán,
Daniel Martínez en Sergio Higuita (Education
First) en Miguel Angel López (Astana en vorig
jaar derde).

Vuelta a España (vandaag tot 15/9)
Dagelijks live op Sporza
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Voor de Giro had niemand het 
over Carapaz en uiteindelijk won hij. 
Zo kan het nu ook gaan

PRIMOZ ROGLIC WAAGT ZICH NIET AAN EEN VUELTA-PRONOSTIEK, IN HET ‘ALGEMEEN DAGBLAD’
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HANS
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Kosmische Vlieger

ie keer in Extra Time. Filip Joos kon
de docu Maradona pruimen, koos
hem zelfs als zijn fragment van de
week. Dat fragment – ik heb de film
dinsdag eindelijk gezien – was het
begin, het moment waarop Mara-
dona door de catacomben van een
soort Colosseum naar een klein
perszaaltje wordt geleid dat afgela-
den vol zit.

De journalist van de eerste vraag was een
hele straffe. “Een vraag voor Diego Maradona.
Of hij weet wat de camorra is en of hij weet
dat hun geld ook tot in het voetbal zit?” Waar-
mee de moedige collega poneerde wat ieder-
een vermoedde: dat Maradona naar het
financieel zieltogende Napels was gehaald
met geld van de maffia. Het was de sterkste
sequens van de hele biopic.

Die vraag, in 1984, in een
maffiastad, je moet het doen.
Sowieso was dat voor die jour-
nalist zijn laatste vraag, hope-
lijk voor hem van die dag en
niet voor altijd. Hij werd door
de voorzitter stante pede de
deur gewezen, en dat onder
luid gejuich en applaus van
heel wat van zijn collega’s.

’s Werelds meest geprezen
voetbalgenie van het moment
en de meest disfunctionele
stad van Europa vonden el-
kaar op 5 juli 1984 en wat
volgt in Maradona is een an-
derhalf uur durende rake
schets van (op)komst, verval
en vertrek uit Napels van de
eerste echt mondiale voetbalster. Afhankelijk
van wie in welke periode is geboren, verschil-
len de meningen over wie dé voetballer onder
wereldvoetballers is. Echt bejaarde voetbal-
liefhebbers zweren nog steeds bij Pelé. Net
iets minder bejaarden zoals ondergetekende
durven weleens te neigen naar Johan Cruijff,
niet omwille van titels als international want
die heeft hij niet, maar omwille van de impact
die hij had op het spel van heel wat landen en
grote teams.

Kort daarna kwam dan Maradona, een 
Argentijntje met een al even fout kapsel als
goede voeten, en het levende bewijs dat voet-
bal een spel is waar je met intuïtie soms ver-
der geraakt dan met intelligentie. Vandaag
zijn er Lionel Messi of Cristiano Ronaldo en
wetenschappers hebben onlangs becijferd dat
Messi beter zou zijn dan Ronaldo omdat hij
meer impact heeft op het spel en meer acties
onderneemt. Messi is de postmoderne Mara-
dona, min de cocaïne, maar inclusief de be-
lastingontduiking.

Wie de beste is van al die supersterren? Het
is onzin om tijdperken te vergelijken, maar de
meest foute is ongetwijfeld Diego Armando

Maradona, de man met meer bijnamen,
schandalen en kinderen (echt en onecht) dan
prijzen. Zijn mooiste bijnaam is ongetwijfeld
‘Kosmische Vlieger’, afkomstig uit een spon-
taan gedebiteerde tekst van radioreporter 
Víctor Hugo Morales bij Maradona’s tweede
doelpunt in de halve finale tegen het gehate
Engeland (remember de Falklands) op de
World Cup van 1986.

Dat ging zo:
… De bal gaat naar Diego, daar hebben we

Maradona, hij wordt door twee man gedekt.
Maradona dribbelt met de bal, het genie van
het mondiale voetbal stormt naar de rechter-
kant, laat de derde man achter zich, lijkt te
gaan spelen op Burruchaga…

Nog altijd Maradona! Genie! Genie! Genie!
Ta-ta-ta-ta-ta-tata… En gooooooooooooooo-
oooooooool!!!!!! Gooooooooooooooooooooo-

oool!!!!!!
Gooooooooooooooooooooo-
oool!!!!!!

Spectaculaaaaaaaaaaair!
Lang leve het voetbal! Golazo!
Diego! Maradona! Ik ben geë-
motioneerd, excuseert u mij…

Ik wil huilen!
Maradona scoort na een

memorabele solo, na de
mooiste actie aller tijden…
Kosmische Vlieger, van welke
planeet kom je? Argentinië 2,
Engeland 0. Diego! Diego! Ma-
radona! Dank u God! Dank u
voor het voetbal! Dank u voor
Maradona! Dank u voor deze
tranen. Dank u voor deze Ar-
gentinië 2, Engeland 0.

Allemachtig.
Dat laatste geldt eerder voor de film van re-

gisseur/samensteller Asif Kapadia dan voor de
Kosmische Vlieger zelf, die in die wedstrijd
ook de 1-0 had gescoord, weze het met de
hand. ‘De hand van God’ werd een soort af-
laat voor het grootste bedrog ooit op het aller-
hoogste niveau. “Beetje bedrog, veel
genialiteit”, zegt een stem in de film. Het was
andersom: beetje genialiteit, veel bedrog en
vooral heel erg dom.

Na dat WK ben ik afgehaakt als bewonde-
raar en Maradona geeft mij geen ongelijk. Er
zijn twee beperkingen aan de film. Hij covert
alleen de periode Napels, waardoor onder
meer zijn positieve dopingplas – de tweede al
– op de World Cup van 1994 niet aan bod
komt. En de regisseur wil te allen prijze Mara-
dona een mooie exit bieden met die ene laat-
ste opgezette scène: zijn zoon, verwekt bij ene
Valeria, een item in het begin van de docu,
klopt na al die jaren bij zijn vader aan en
wordt in de armen gesloten. Opgezet spel,
want toevallig onder het toeziend oog van een
professionele camera. Afgezien daarvan: is
een omweg langs de bioscoop waard.

28 april 1990. Diego Maradona groet de Napoli-fans na het behalen van de Italiaanse titel. 
© HOLLANDSE HOOGTE / LEO VOGELZANG

Maradona is
het levende
bewijs dat
voetbal een
spel is waar je
met intuïtie
soms verder
geraakt 
dan met
intelligentie

D

Red Lions vanavond 
favoriet in EK-finale
Het wordt in Antwerpen van-
avond niet de verwachte finale
tegen Duitsland of Nederland.
De Red Lions treffen Spanje,
‘slechts’ negende van de we-
reld. Kan het nog mislopen?

Slechts twee keer in de voor-
bije elf jaar verloren de Belgen
na de reguliere speeltijd van
Spanje: 2-4 in de openings-
match voor België op de Spelen
in 2008 en 0-2 in de poulefase
op het EK 2017 in Amsterdam,
maar toen waren de Lions al ge-
plaatst voor de halve finale.

Loick Luypaert: “Ik denk dat
de Nederlanders het te gemak-
kelijk opnamen in de halve fi-
nale tegen Spanje. Dat zal ons
niet overkomen. Spanje be-

schikt over een oudere, zeer ge-
slepen ploeg, zoals Argentinië
in de olympische finale. Altijd
de focus houden dus.”

Als Spanje op voorsprong
komt, heeft het team de kwali-
teit om het ritme uit de wed-
strijd te halen, weet speler Ar-
thur Van Doren. “Eigenlijk is
Duitsland daar ook sterk in,
maar het is ons toch mooi ge-
lukt om een scheve situatie
recht te zetten.” (WWT)

Loick Luypaert:
‘Spanje beschikt
over een zeer
geslepen ploeg,
zoals Argentinië.
Altijd de focus
houden dus’

uit Kenia

Na 62 jaar goud
voor Belgische
jumpingploeg

In 1957 organiseerde Rotterdam
het eerste EK jumping. België
heeft 62 jaar moeten wachten
om per ploeg een medaille te
veroveren. Pieter Devos, Jos
Verlooy, Jérôme Guery en
Gregory Wathelet zorgden
gisteren voor de allereerste
Europese titel. “Dit is een belo-
ning voor een haast perfecte
symbiose tussen een federatie
en een ploeg vol eendracht”,
zegt Eddy Desmedt, adviseur bij
de Koninklijke Belgische Ruiter-
sportfederatie. De ploeg werpt
zich meteen op tot olympisch
medaillekandidaat. Zondag
volgt er misschien ook individu-
eel succes; de vier kampioenen
staan in de finale. (LWK)

‘Hinault
probeerde mij 

te doen vallen en
zijn ploegmaats

duwden mij 
alle kanten op. 

Ze scholden ons
uit en ik wist niet

waarom’
MARTÍN RAMÍREZ

WINNAAR DAUPHINÉ IN 1984


