
stand minder voorstelt. Ik moest koersen te-
gen Eddy Merckx en Bernard Hinault — ik
noem altijd die twee omdat ze de grootsten
waren, maar ik kan er tientallen opnoemen.
Sagan en Evenepoel zijn ook heel goede cou-
reurs, maar wie Van der Poel klopt, is wereld-
kampioen.”

Vraag blijft: hoe fris komt hij straks aan de
start? De Nederlandse topfavoriet lijkt altijd
bezig: is het niet in het veld of op de weg, dan
wel op de mountainbike. “Schijn bedriegt”,
zegt een glimlachende Kristof De Kegel, per-
formance manager. “Mathieu neemt echt wel
voldoende rust. Maar als hij koerst, doet hij
dat altijd vol in de schijnwerpers en daardoor
lijkt het alsof hij het hele jaar door fietst.” 

Tel je zijn koersdagen uit, dan koerste Van
der Poel in 2019 zelfs weinig: 12 crossen, 28
wegwedstrijden en 15 mountainbikewedstrij-
den. “Daarmee zit hij bij de laagste 10 procent
van het hele peloton”, zegt De Kegel.

HONGERIG
Wat wel zo is: doordat Van der Poel altijd met
bepaalde verwachtingen start – druk opgelegd
door zichzelf en de buitenwereld – en doordat
hij dit jaar veel gereisd heeft, is de ploeg extra
alert voor mentale vermoeidheid. De Kegel:
“Daarom heeft hij geen hoogtestage gedaan,
maar hebben we gekozen voor een hoogte-
tent, zodat hij zich in zijn eigen vertrouwde
omgeving kon voorbereiden op het WK. Het
helpt ook voor zijn mentale gezondheid dat hij

op tijd en stond kan wisselen van fiets. Daar is
hij elke keer blij mee.”

Ook over dit ongewoon lange WK, 285 kilo-
meter, maakt De Kegel zich geen zorgen. Van
der Poel heeft in de klassiekers bewezen dat
hij zulke afstanden aankan. En twijfels over
hoe geschikt een zomer vol mountainbike is
voor een wegrenner, lacht De Kegel weg. “Die
inspanningen van anderhalf uur zijn net een
voordeel voor zondag. Die korte, vinnige en
explosieve inspanningen maken van Mathieu
de puncher bij uitstek in het hedendaagse pe-
loton.”

Samengevat: “Mathieu kan niet meer klaar
zijn dan hij is. De voorbereiding is gelopen zo-
als we wilden, hij is fysiek fris en hij is mentaal
heel hongerig.” (BA)
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R.EV 1703
oensdag in de mixed zone – de
tijdrit voor de profs was volop aan
de gang – slaakte een deel van de
media een zucht van opluchting
toen de eerste tussentijd van Rohan
Dennis op het scherm verscheen.
Een collega zei droog: “Remco mag
wereldkampioen worden, maar niet
als ik moet werken.” Dat kan als top-
punt van cynisme overkomen voor

wie niet in het vak zit. Dat is het niet en dat leg ik
even uit.

Eerst dit: nogal wat journalisten vereenzelvi-
gen zich met hun onderwerp, laten elke relative-
ring varen en krijgen een natte broek, c.q. vallen
in katzwijm als ze hun action heroes mogen aan-
schouwen. Sommigen sportjournalisten hebben
daar ook last van, maar na een tijd in het vak
mindert dat al snel. Althans bij de meesten
onder ons. De gewaardeerde collega die ons aan
het lachen kreeg woensdag, behoort zelfs tot de
jonge garde, die heeft het dus
snel begrepen.

Zijn achterliggende redene-
ring was deze: bij een eventuele
titel van Evenepoel zou het
thuisfront van nieuwsmanagers,
adjuncten, halve en hele hoofd-
redacteurs tot en met de voltal-
lige eindredactie prompt zijn
gaan samenzitten om hele kater-
nen vrij te maken om de nieuwe
held van alle zijden te belichten.
Waarbij de reporters ten velde
alles van a tot z over de held
zouden moeten neerpennen en
ook iedere Belg in Harrogate en
daarbuiten vragen wat hij/zij
ervan vond.

Bij tussentijd twee was het
ongeveer duidelijk dat bij een
normaal verloop zonder calami-
teiten Remco Evenepoel niet
zou winnen. Bij elke bocht van
Dennis zag je collega’s denken: wees verstandig
Rohan. Bijna ging het toch nog mis. Hij deed op
een haar na een Van Aertje, scheerde langs de
dranghekken, maar het liep goed af. Remco
werd tweede en niet pechvogel Campenaerts,
die ook zonder die pech een kwaaie klant had
gehad aan zijn veel jongere collega.

Het is nu officieel: er zijn geen goede excuses
meer om Remco Evenepoel niet in de categorie
fenomenen in te delen. Of aliens in de sport, dat
mag ook. Vergeet de “ja, maar”, gevolgd door
“die was er niet”, “het was niet de juiste periode
van het jaar” en wat al niet meer. Die jongen tart
alle wetten van de sport en daarmee gepast om-
gaan, is een beetje lastig. Dat geldt voor de pers,
maar ook voor de entourage. Zowel zijn ploeg-
baas Patrick Lefevere als papa Patrick vonden
het geen slechte zaak dat Rohan Dennis er nog
een niveautje boven uitstak. Of ze dat menen?

Misschien wel. Diep van binnen? Ik denk het
niet.

Remco Evenpoel ís een fenomeen. Noem mij
één andere die zowel voor nationale selecties
van het voetbal als het wielrennen is opgeroe-
pen. En die prijzen heeft gepakt. Noem mij één
andere die op die jonge leeftijd al die prestaties
levert, die branie tentoonspreidt, die teksten de-
biteert. “We gaan nog wat meemaken met dat
gastje”, zei een collega. Ook daarmee kan je alle
kanten uit.

Dat hij nog veel zal winnen. Eind vorig jaar
was het nog gissen hoeveel progressie nog in
hem zat, omdat hij op jonge leeftijd al zwaar had
getraind. Dat is achterhaald. Deze jongen zal nog
progressie maken, hoeveel is onduidelijk maar
ook onbelangrijk. Wie in San Sebastian met het
peloton speelt, kan veel koersen winnen.

Dat hij sterallures zal krijgen en dat hij overal
lak aan heeft. Neem dat gedoe met die sokken.
Hij prutste net na de start halfweg zijn scheen-

been en kwam daarna met een
uitleg dat zijn BOA-sluiting ha-
perde. Onzin, dacht ik direct.
BOA-sluitingen zitten op de
koersschoenen en niet op je
scheenbeen. Later gaf hij toe dat
hij de sok die hij verplicht had
moeten laten zakken, weer op-
trok. Dat is dus lak hebben aan
alles, want daardoor flirtte hij
met de uitschakeling.

Dat hij een voetballer is die
toevallig is beginnen te koer-
sen (wat helemaal klopt) en zo-
doende ook een andere
attitude in de koers heeft geïn-
troduceerd. Als je hem door
het hotel ziet sloffen onder zijn
grote pet van het eigen kle-
dingmerk R.EV 1703, dan denk
je spontaan aan een voetballer.
Zelfs de jonge VDB had niet de
branie en de guts van Remco

Evenepoel. Wel een kledingmerk, maar dat
kwam te laat.

Denk nu maar niet dat Remco Evenepoel is
gekomen om morgen mee te rijden en tot in de
finale nog wat bidons te brengen. Misschien dat
de anderen dat van hem verwachten, ten slotte
is de koers een milieu met een strenge hiërar-
chie, maar ook daar heeft hij lak aan. Ik denk dat
hij morgen op de lastigste van de hellingen nog
voor ze terug zijn in Harrogate een zware cartou-
che zal afschieten. Dat hij zal voorop geraken, al-
leen of met nog een paar, en dat hij vervolgens
zal rijden om voorop te blijven en dat de andere
landen lang zullen mogen jagen om hem terug te
halen. Morgen blijft hij niet voorop. Nog niet.
Hoewel.

Er zijn geen goede excuses meer om Remco
Evenepoel niet in de categorie fenomenen op te
nemen. Hij tart alle wetten van de sport.

Remco Evenepoel spreekt de pers toe. De pet is van zijn eigen kledingmerk R.EV 1703. © BELGA

Zelfs de jonge
VDB had niet 
de branie en 
de guts van
Remco
Evenepoel. 
Wel een
kledingmerk,
maar dat 
kwam te laat

WK beloften:
jury pakt 
Eekhoff titel af

De Italiaan Samuele Battistella
en niet Nils Eekhoff is de nieuwe
wereldkampioen bij de beloften.
De Nederlander won de sprint
van een elitegroepje, maar
werd gediskwalificeerd. De
Neder lander zou hebben ge-
profiteerd van de volgwagens
nadat hij op 128 kilometer van
de finish was gevallen en een
inhaalrace moest inzetten. Zo
mag Battistella op het hoogste
schavotje van het podium. 
Stefan Bissegger krijgt zilver,
Tom Pidcock brons. Topfavoriet
Jasper Philipsen liet zich vangen
door waaiers. Een sterke Stan
Dewulf kleurde de vlucht van de
dag en werd uiteindelijk de be-
ste Belg op plek twaalf. (HLN)

Andere landen starten
wel met één kopman
Gilbert-Van Avermaet: duo voor
goud, aangevuld met vijf scha-
duwkopmannen. Aan troeven
geen gebrek bij de Belgen. De
andere naties kiezen wel voor
een uitgesproken kopman. 

Titelverdediger Alejandro
Valverde, met naast goud ook
al drie keer zilver en drie keer
brons, zit in bloedvorm, getuige
zijn tweede plaats na Roglic in
de Vuelta. Hij kan rekenen op
een sterk Spaans team. Maar
Valverde, 39 intussen, acht het
parcours in Yorkshire minder
op zijn maat dan dat van Inns-
bruck.

Julian Alaphilippe is dan
weer de man van het seizoen,
en beschikt over twee cruciale

wapens voor de finale: een do-
delijke versnelling en, op de
hellende finish, een scherp
eindschot. Vraag blijft: hoe fris
komt de Fransman morgen aan
de start, na zijn fysieke dip en
totale decompressie na de Tour.

Michael Matthews ziet de
volledige Australische selectie
rond hem gebouwd. Hij kwam
net op tijd weer bovendrijven
in de GP Québec, waar hij won
op een circuit dat doet denken
aan de lokale ronde in York -
shire. Ook Peter Sagan toonde
in Québec – als tweede – voor
het eerst sinds de Tour weer
een hoopgevende flits. Hoe
groot is zijn honger nog na drie
regenboogtruien? (JDK)
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Ik heb toen een podiumplaats 
laten schieten omdat ik een bruine
streep in mijn broek had

★★

TOM BOONEN, OVER PARIJS-ROUBAIX 2010, IN ‘EXTRA TIME KOERS’

‘Te zien aan het aantal
telefoons dat ik de laatste
dagen heb gekregen,  
zit Nederland echt wel 
te wachten op 
een nieuwe kampioen’
JOOP ZOETEMELK
LAATSTE NEDERLANDSE WERELDKAMPIOEN


