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Matje-Wattje

es minuten. Zes. Toen ging Mathieu
van der Poel ervandoor en reed een
uurtje en nog wat seconden helemaal
alleen voorop. De weg is hem soms te
saai, maar wat moet je dan met zo’n
WK veldrijden op een loodzwaar en al
bij al afgrijselijk parcours? Afgelopen
week is in het mooiste berg- en
heuvel land van Europa in het dorp
Dübendorf, waar geen mens wil zijn,

het meest afgrijselijke crossparcours uit de ge-
schiedenis van het veldrijden gebouwd.

Van nadar naar nadar, van berm naar berm,
van asfalt naar modder, ploeteren, draaien en
keren, niet om aan te zien. Een beetje zoals de
loopgravenoorlog die tegelijk werd uitgevoch-
ten in het Jan Breydelstadion. Gelukkig leverde
dat twee keer een terechte winnaar op. Eer-
lijke topsport hoeft niet altijd mooi te zijn; het
helpt wel om vrede te hebben met het eind-
oordeel.

Mathieu ‘Matje’ van der Poel is de beste
crosser die ooit heeft geleefd,
laten we daar nu maar van uit-
gaan. Techniek in surplus, bra-
nie in surplus, maar vooral
vermogen in surplus. 

Moet het veldrijden blij zijn
met Van der Poel? Ja, om voor-
gaande redenen. De meest
complete wielrenner aller tij-
den en de beste van de 21ste
eeuw komt uit de cross. Dat is
goud waard voor een disci-
pline die amechtig hunkert
naar erkenning en die de fata
morgana van het olympisch
statuut blijft najagen.

Neen, veldrijden moet juist
niet blij zijn met Van der Poel
omdat hij lak heeft aan de ge-
plogenheden van het enge
crosswereldje. Klassementen
als World Cup, Superprestige,
DVV, wat kunnen die hem
schelen? De grote wedstrijden zal hij rijden en
ook winnen. Als de Belgen veertig keer in een
herfst en een winter willen crossen, dan moe-
ten ze dat vooral niet laten, hij haalt de kren-
ten wel uit de pap.

Gisteren rond een uur of vijf is hij uit de
cross verdwenen en de eerste keer dat we zijn
wereldkampioenentrui zullen terugzien is over
negen maanden. Na een korte periode van rust
– hij gaat ook even skiën – zal hij proberen
semi klassiekers, klassiekers en monumenten
op de weg te winnen. Dat moet lukken want
hij lijkt sterker dan vorig jaar en toen won hij
ook al.

Na weer een korte periode van rust zal hij
vervolgens overschakelen op de mountainbike
in een poging op maandag 27 juli olympisch
kampioen te worden. Daarna volgt weer een

korte periode van rust, waarna hij zal opbou-
wen naar het WK op de weg in Aigle/Martigny.
Dat wordt een lastige maar doenbaar: twee re-
genboogtruien in twee disciplines in hetzelfde
land én olympisch goud in één seizoen. Dat
zou geen golden slam maar een diamanten
slam zijn. Als één iemand het kan, dan wel
‘Matje-Wattje’ uit ’s Gravenwezel.

Dübendorf was een eerlijk WK omdat het
vermogen, de arbeid per tijdseenheid, uitein-
delijk de doorslag heeft gegeven in alle crossen
van het weekend. Ook in de enige cross waarin
de Belgen eraan te pas kwamen, die bij de 
juniores. Wie eraan twijfelde of Thibau Nys
zijn vader naar de kroon kan steken (met de
nadruk op kán), die is zondag weer wat wijzer
geworden. Als de kleine Nys nog progressie
kan boeken en hormonaal en fysiek nog niet
vol ontwikkeld is, kan hij groter worden dan
de grote Nys.

België gaat naar huis met de drie juniores-
medailles en één bronsje bij de mannen-profs,

vier in totaal. Nederland gaat
naar huis met acht medailles,
waarvan vier gouden, op een
totaal van achttien te behalen
plakken. Die dominantie is
meer uitgesproken dan in het
schaatsen en dat wil wat zeg-
gen. Er is wel één verschil: 
Nederland is de schaatsnatie
en dan is die dominantie 
normaal. In het veldrijden is
Vlaanderen de crossregio en
dan is de vaststelling dat we in
één jeugdcategorie goed mee-
doen, in een andere een
troostprijs uit de brand slepen
en in de rest naar huis worden
gereden niks anders dan be-
schamend.

Nog meer een teken aan de
wand dan de dominantie van
Van der Poel was de tweede
plaats van Tom Pidcock. Een

amper twintigjarige die Toon Aerts, Wout van
Aert (clementie voor hem) en Laurens Sweeck
in de prak reed op een parcours dat grote mo-
toren bevoordeelde.

De conclusie kan simpel zijn: met uitzonde-
ring van Van Aert en in iets mindere mate
Aerts worden onze crossers niet opgeleid als
grote motoren maar als solexjes.

Er is nog een verschil: Nederland deed in
elke categorie mee, ook bij de vrouwen. Een
land dat alleen presteert bij de vrouwen is een
slecht sportland, een land dat zowel bij de
mannen als bij de vrouwen presteert is een bij-
zonder goed sportland en heeft zijn opleiding
op orde. Het cruciale woord in voorgaande zin
is op-lei-ding. Het is kiezen: of je hebt mooiste
campers, zoals de Belgen, of de beste oplei-
ding, zoals de Nederlanders.

Drievoudig wereldkampioen Mathieu van der Poel is de beste crosser ooit. Na een rustpauze zal
hij zich richten op de wegklassiekers en op de olympische mountainbikerace. © PHOTO NEWS
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Thibau Nys (17) had in Düben-
dorf geen kind aan zijn tegen-
standers. Het werd zelfs een
clean sweep voor de Belgen. 
Zoals de Nederlandse elitevrou-
wen zaterdag alle medailles
pakten, zo deden de Belgische
juniores dat zondagmorgen.

Europees kampioen, Bel-
gisch kampioen, winnaar van
de wereldbeker en nu wereld-
kampioen. Nys sprak van een
geweldig seizoen en hij zou zich
met een ijsje van McDonald’s
belonen. 

Nys zou komende zomer
graag deelnemen aan wedstrij-
den om de wereldbeker in het
mountainbiken, maar hij gaat
dat niet doen. Komende zomer

Thibau Nys maakt favorietenrol waar,
maar wil geen stappen overslaan

zal hij op de weg koersen. Alles
in voorbereiding op de cross. 

Volgend jaar maakt hij de
overstap naar de U23-categorie.
“Ik zal geen stappen overslaan.
Ik zal niet zoals Mathieu van der
Poel over twee jaar wereldkam-
pioen bij de profs zijn.” De weg
is nog lang. “Ik ben nog maar
junior”, klinkt het. Garantie op
een grote profcarrière biedt
deze wereldtitel niet. “Maar als
je mijn seizoen bekijkt, biedt hij
wel mogelijkheden.”

Nys heeft het potentieel om
het te maken, vindt zijn coach
Paul Van Den Bosch. “Je kunt
beter zo aan een carrière begin-
nen dan twaalfde worden op
een WK bij de juniores.” (MG)

‘Ik zal niet zoals
Van der Poel 
over twee jaar
wereldkampioen
bij de profs zijn’

THIBAU NYS
WErELDKAMPIOEN 

JUNIOrES

‘Hele week ziek geweest’
Slechts één medaille
voor de Belgen op
het prof-WK, dat is
van Treviso 2008 ge-
leden. Boeman, naast
de ongenaakbare 
Mathieu van der Poel,
werd Tom Pidcock.
Pas 20 en nu al goed voor een
vleugje geschiedenis. Pidcock
zorgde namelijk voor het aller-
eerste Britse eremetaal ooit op
een WK cyclocross bij de elite. 
“Echt? Wist ik niet. Ik ben ge-
woon tweede na een van de
beste renners ter wereld in het
veld. Unreal. Maar vooral cool”,
moest hij zich even in de ogen
wrijven. “Voor hetzelfde geld
had ik een mooi leven kunnen

nerale repetities. “Bovendien
ben ik sinds afgelopen dinsdag
de hele tijd ziek geweest. Ik zat
bijna niet op mijn fiets. (lacht)
Misschien moet ik wat vaker
ziek zijn.” 
Pidcock sloeg zijn slag op liefst
vijf ronden van het einde. Zijn
scherpe tempoversnelling op
een van de kunstmatig aange-
legde bruggen zorgde voor een
kloofje. “Prima plaats, leek me.
Het was nog ver, jawel, maar ik
had heel goede benen en dacht
er niet te veel bij na. Ik zou wel
zien wat er gebeurde.” 
In de finale kwam vooral Toon
Aerts nog een paar keer aan-
dringen. Maar Pidcock hield
keurig stand. (JDK/MG)

leiden bij de U23.
Maar ik zocht nieuwe
uitdagingen. Daarom
stapte ik over naar de
elite. De moeite
waard blijkt nu. Mis-
schien voed ik mee
de toekomst van het

Britse wielrennen. Ik zal heus
niet de enige zijn. Hoe groot
mijn ambities ook zijn op de
weg, ik zal blijven crossen.” 
Pidcocks zilver mag, gezien de
aard van het parcours en zijn
resultaten van de laatste weken,
best een halve verrassing wor-
den genoemd. De wereldbeker-
manches in Nommay (vijfde) en
Hoogerheide (zevende) waren
niet bepaald overtuigende ge-

THOMAS PIDCOCK (TWEEDE)

‘Mijn motor opgeblazen’
Een halve minuut kon
Toon Aerts het tempo
van Mathieu van der
Poel volgen, na zes
minuten blies hij zijn
motor op. Een derde
plaats was voor Aerts
het hoogst haalbare.
Hij feliciteerde zichzelf deson-
danks. “Ik eindig tussen drie
toptalenten”, zei hij. “Van der
Poel en Pidcock voor mij, Van
Aert na mij. Dat zijn namen over
wie de hele wereld spreekt. Ik
ben daar wel trots op.”
Aerts miste de kans om over
zichzelf te laten spreken. Pid-
cock is een belofte die de stap
naar de profs heeft gezet. Hij
nam met gemak de maat van

der Poel. “Het was een van de
zwaarste crossen van het jaar”,
zei hij. “Er was geen enkel mo-
ment dat je even de benen kon
stilhouden. Alleen in de afdaling
van de bruggen kon je even 
bekomen, maar dan volgden er
meteen gladde bochten op het
asfalt waar je moest opletten.
Dus het was echt een uur afzien
en naar mijn gevoel een lange
koers, ik was helemaal leeg.”
Aerts werd vorig jaar in Bogense
ook derde, na Van der Poel en
Van Aert. “Vorig jaar was beter
voor mij. Ik kon langer met Van
der Poel mee. Hier kon ik maar
een halve minuut mee en dan
was hij weg. Hij was veel te snel
voor mij.” (MG/BELGA)

Aerts en de andere
Belgen na een de-
marrage in de derde
ronde waar niemand
van terug had. Ook
Aerts niet. “Omdat ik
mijn motor had op-
geblazen kon ik niet

mee toen Pidcock aanviel. Ik
kwam nog wel terug, maar dan
raakte ik vast in de modder en
was Pidcock definitief weg. Hij
heeft naar deze wedstrijd toe
gewerkt en dat is goed gelukt.”
Hetzelfde deed Aerts na zijn rib-
breuk kort voor kerstmis in Na-
men. Het resultaat was minder
gunstig: derde op het WK. Aerts
had op zo’n parcours zilver
moeten halen, vond ook Van

TOON AERTS (DERDE)

‘Enorm teleurgesteld’
Plots was hij weg uit
het spoor van Toon
Aerts, met wie hij een
duel uitvocht voor de
enige nog vacante
medaille. Een blik op
zijn achtertube leerde
hoe dat kwam: lek.
“Pijnlijk. Niets was gespeeld,
want er lag nog een spannende
slotronde in het verschiet.
Klote.” De vloek klonk binnen-
smonds, maar wel gemeend. 
Van Aert had zich namelijk iets
in het hoofd geprent. “Dit was
mijn negende WK sinds 2012.
Tot vandaag stond ik altijd op
het podium, dus was dat ook nu
een doel. Na mijn moeilijke laat-
ste halfjaar was het wel mooi

het seizoen reed. Hier kan ik op
bouwen. Maar toch, ik wil niet
steeds weer geconfronteerd
worden met wat er in de Tour is
gebeurd en mijn prestaties
daaraan afmeten. Ik heb geen
zin om me elke dag opnieuw op
de borst te kloppen en te zeg-
gen: waw, kerel, hoe goed ben
jij bezig? Het wordt tijd om
vooruit te kijken, nieuwe doelen
te stellen en die te realiseren.”
Een mooi resultaat, volgende
week in Lille en Merksplas, zou
een aardig begin zijn. “Winnen?
Waarom niet. De ambitie brandt
in elk geval nog. Ik geef nog
twee keer het beste van mezelf.
Daarna verschuift de focus vol-
ledig naar de weg.” (JDK)

geweest. Ik kwam
goed in de wedstrijd
en kon in de tweede
koershelft, op een
moment dat veel 
jongens door het ijs
zakten, mijn tempo
aanhouden. Maar dan

gebeurt zoiets en word ik
vierde. De meest ondankbare
plaats op een kampioenschap.
Ik ben enorm teleurgesteld.”
Van Aert hoefde het helemaal
niet te zijn na de lange weg die
hij na zijn ongeval in de Tour
2019 heeft afgelegd. “Misschien
moet ik het even laten bezinken
en dringt het later tot me door.
Zeker omdat ik het gevoel heb
dat ik hier mijn beste cross van

WOUT VAN AERT (VIERDE)


