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De virtuele Ronde

e enige reële sport dit weekend
waren mijn eigen 120 niet-essentiële
kilometers. Per fiets, dus essentieel.
Daartoe heel even de Atlantikwall
van Oberfeldkommandant Decaluwé
moeten doorbreken en een fatwa
van ayatollah Cremeini geriskeerd,
maar geen moment blijven staan,
niet in andere gezichten geniesd, af-
stand gehouden, ook niet mijn

tweede verblijf bezocht (dat ik niet heb). Ge-
woon een groot rondje gereden. Met een voor
mijn leeftijd en deze tijd van het jaar en die
klotewind respectabele 27 gemiddeld. Dat
was echt en ik ben er blij om. Voor de rest
was dit sportweekend virtueel. 

Het begon vrijdagavond. Plotsklaps zag ik
de aankondiging van een Extra Time extra.
Die wil ik niet missen, ik ben een grote fan
van het programma. Waren present, elk van-
uit hun eigen digitale video-omgeving: pre-
sentator Frank Raes, Filip Joos
en Peter Vandenbempt als
journalisten en Arnar Vidars-
son als analist. De eerste drie
zaten voor een boekenkast.

Als ik de eerste maandag na
de paasvakantie aan mijn leer-
lingen sportmanagement via
Teams moet lesgeven, zal er
ook een boekenkast achter mij
staan. Boekenkasten horen bij
journalisten. De helft van die
boeken staat daar maar te
staan en een kwart moet nog
worden gelezen, maar als
decor kan het tellen. Vidars-
son had geen boekenkast
maar toonde wel trots één
boek: Over spel, voetbal is beter
dan seks.

De extra-editie ging over
het stopzetten van onze com-
petitie. Ik verkies de studio-
versie, maar deze had wel het
voordeel dat ze elkaar lieten
uitspreken. Als het weer een beetje mag, in el-
kaars buurt komen, doe dan maar opnieuw
zoals vroeger.

Na mijn eigen knalprestatie zondag – Merkt
u hoe ik met de minuut enthousiaster word?
Dat zijn de endorfines – heb ik naar de virtu-
ele Ronde van Vlaanderen gekeken. Die laat-
ste dertig kilometer tegenwind had ik mijzelf
nog zo voorgenomen dat ik die hele toestand
de grond zou inschrijven. Eénendertig kilo-
meter op rollen, dertien coureurs, dat live op
tv, wie verzint zoiets?

Vooringenomenheid is des columnisten.
Voortschrijdend inzicht ook (soms, niet al-
tijd). Toen ik Alberto Bettiol en Remco Evene-
poel elkaar in de beginfase de duvel zag
aandoen, daarna Evenepoel nog eens zag

wegknallen op de Kwaremont, vervolgens
Greg Van Avermaet op de Paterberg en dan
nog eens Oliver Naesen tussen Kerkhove en
Oudenaarde was ik om.

De eerste drie vielen net niet van hun rol-
len na de aankomst. Dit was koers, dit was
echt. De les: koers is altijd echt (behalve in na-
Tourcriteriums). De winnaar werd Van Aver-
maet met een fenomenale inspanning. Hij
reed de hele drie kwartier met 434 watt. 
Naesen ging hem achterna en reed een paar
minuten 650 watt. Ik zag oprechte blijdschap
bij Van Avermaet, die zich zorgen maakt om
zijn Team CCC en toch even – je weet maar
nooit dat het helpt – alle anderen uit de rollen
knalde. Evenepoel eindigde middenin en Bet-
tiol werd overigens laatste.

Is dit voor herhaling vatbaar? Alvast niet
volgende week, want dan is het op de Noord-
Franse kasseien te doen. De hellingen van de
Ronde konden ze nog simuleren in percen-

tage maar niet in gevoel, dus
ook geen kasseien. Ik ben
geen specialist, maar lag dat
niet aan het systeem? Ik heb
ooit op een Tacx gereden die
wel kasseien en oneffenheden
simuleert.

Is het echt? Ja, het is echt,
maar dan in een onechte we-
reld. Zo stonden exotische
bomen in de Vlaamse Arden-
nen en zag het anders redelijk
afzichtelijke Ronse er zowaar
lieflijk uit. “De vod is blauw,
José.” Michel Wuyts viel bij de
laatste kilometer net niet van
zijn stoel van verbazing. Soms
is het zelfs beter: renners kun-
nen niet vallen, de inboorlin-
gen van de Vlaamse Ardennen
zijn door het dolle heen want
geen gedoe en aan de eind-
meet stond een auto half over
de weg. In het echt waren
doden gevallen, maar virtueel

reden ze er los door. 
Het is wat het is, zo’n virtuele koers. Hecht er

niet te veel belang aan. Of toch, want het zegt
veel, zo niet alles over het wielermilieu dat top-
renners zich daartoe willen lenen. Wielrenners
rijden graag met de fiets en hoe liever ze met de
fiets rijden, hoe beter ze zijn. Die gasten die gis-
teren in hun bureau, garage, op hun terras of
waar dan ook zich de ziel uit het lijf reden, zijn
uit het goede hout gesneden. Allen hadden ze
een hoekje opgetuigd, ervoor zorg dragend dat
hun ploegsponsors goed in beeld waren. Zde-
nek Stybar had ook nog eens een boodschap
hangen voor de helden van de zorg. Ik weet dat
er bevreesd zijn dat het wielrennen dit ramp-
jaar niet zal overleven. Met deze wielrenners
kan deze sport verder.

Greg Van Avermaet wint zijn eerste Ronde van Vlaanderen, op de rollen welteverstaan. 
© FLANDERS CLASSICS

Is het echt? 
Ja, maar dan 
in een onechte
wereld. 
Zo stonden er
exotische
bomen in 
de Vlaamse
Ardennen 
en zag Ronse 
er zowaar
lieflijk uit

D

21DeMorgen. MAANDAG 06/04/2020

Wij hebben controlesystemen opgericht die meer 
dan toereikend zijn. Sporters moeten dus niet denken 
dat ze zich in een test-quarantaine bevinden
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Van der Poel koerst op de rollen:
‘Maar het is mijn ding niet’
Een zekere Lionel Sanders
uit Canada won. Mathieu
van der Poel was kansloos.
Dat gebeurde niet in de
Ronde van Vlaanderen,
maar op het virtuele race-
platform Zwift.

Renners zullen koersen, ook als
er geen koers is. Voor Mathieu
van der Poel betekende dit dat
hij zijn debuut maakte op Zwift.
Dat is iets anders dan als een
straaljager de Oude Kwaremont
naar boven rijden, zoals hij 
vorig jaar deed in de Ronde. Of
op het gat dichtrijden op Julian
Alaphilippe en Jakob Fuglsang,
om vervolgens de Amstel Gold
Race te winnen.

Ten behoeve van sponsor Al-
pecin-Fenix deed Van der Poel
gisteren mee aan een e-race van
Zwift op het WK-parcours van
Richmond 2015. Hij installeerde
zijn fiets op zijn terras en trapte
zich de ziel uit het lijf. “Maar
het is mijn ding niet”, zegt Van
der Poel, die na zeven kilome-
ter uit het wiel werd gereden.

“Ik had het nooit eerder ge-
daan en men had mij gewaar-
schuwd dat het tegen die e-
racers niet vanzelf zou gaan.
Die mannen weten perfect wat
ze moeten doen, wanneer ze
moeten trappen en wanneer
niet, en wanneer ze die power-
apps moeten gebruiken.”

Van der Poel is ook in deze
coronatijden een man van het
echte fietsen. Hij zal misschien
nog wel een keer Zwift gebrui-
ken, zegt hij, maar doe hem
toch maar een training op de
weg. “Ik houd me bezig, alles
gaat zijn gangetje. Ik ga elke dag

trainen, soms maak ik een rit
van vijf uur. Dan ben ik in het
gezelschap van mijn broer of
van Zdenek Stybar, die ook in
België is. Soms rijd ik alleen. De
intensiteit is eruit. Ik doe geen
sprintjes of blokjes meer. Ge-
woon de basisconditie erin hou-
den, zorgen dat ik klaar ben
voor het moment waarop we
meer mogen koersen.”

De grote doelen van Van der
Poel zijn weggevallen: voor-
jaarsklassiekers, WK mountain-
bike, Olympische Spelen. “Ik
vind het jammer. Het was mijn
weer wel voor de Ronde van
Vlaanderen.” Aan Sporza ver-
telde de Nederlander dat hij wel
openstaat voor een deelname
aan de Tour de France dit jaar.

Er tekent zich gelukkig nog
geen rampscenario af boven de
ploeg. Niet zoals bij CCC, dat
deze coronacrisis mogelijk niet
overleeft. Van der Poel: “Dat
soort berichten hebben wij nog
niet gekregen. We hebben nu
andere sponsors. Stel dat deze
ploeg nog door Corendon (een
reisorganisator, MG) was ge-
sponsord, dan zaten we nu wel-
licht in de problemen.” (MG)

‘De intensiteit is
eruit op training.

Ik doe geen
sprintjes of

blokjes meer’
MATHIEU VAN DER POEL

ALPECIN-FENIX

‘Champions
League afronden
voor 3 augustus’

Wat er straks ook gebeurt met
de Champions League, het
toernooi moet absoluut voor 
3 augustus afgerond zijn. Dat
verklaarde UEFA-voorzitter
Aleksander Ceferin. Dezelfde
maatregel geldt voor de Europa
League. “Verschillende opties
liggen op tafel”, zei Ceferin. “We
kunnen in mei, juni of juli spelen
of helemaal niet. In ieder geval
moeten beide Europese com-
petities op 3 augustus afgerond
zijn.” De UEFA wil vermijden
dat er in september of okto-
ber nog wedstrijden van de
huidige campagne gespeeld
worden. Een van de opties is
een final four of final eight met
de resterende deelnemers. (TTV)

Racing Genk traint weer
tegen de eenzaamheid
Racing Genk volgt het voor-
beeld van onder meer Schalke
04 en laat de spelers opnieuw
trainen op de club. In een con-
ferencecall tussen T1 Hannes
Wolf en de technische en me-
dische staf werd concreet be-
sproken hoe alles zou worden
aangepakt. Om contact te ver-
mijden wordt er apart en in een
rotatiesysteem gewerkt. Spelers
komen niet in de kleedkamer
en douchen niet op de club.

Meer dan een sportieve be-
slissing is dit een manier om de
buitenlanders die niet naar huis
kunnen uit hun isolement te ha-
len. “Voor de jongens is het fijn
om eens iemand te zien buiten
de vier witten muren van hun

appartement”, vertelt Wout 
Maris, de spelersbegeleider bij
Racing Genk. “Zeker voor de
buitenlandse spelers zijn het
verwarrende tijden. Hun soci-
aal netwerk is klein in België.”

Genk besliste vorige week
dat de niet-Belgen de club
mochten verlaten. “De Brazili-
aan Borges en de Japanner Ito
zijn intussen in hun thuisland
gearriveerd”, vervolgt Maris.
“Maar voor een aantal jongens
is het niet mogelijk om terug te
vliegen.” Dit geldt voor de 
Ghanees Paintsil, de Ivoriaanse
huurling Kouassi en de Nigeria-
nen Onuachu en Odey. Ook de
Colombianen Cuesta en Lu-
cumi geraakten niet weg. (KDZ)

Op zijn terras in ’s Gravenwezel rijdt Van der Poel een wedstijdje
op Zwift. Tegen de ervaren e-racers kan hij niet op. © PHOTO NEWS

“Supertof zou het zijn, moch-
ten de BK’s kunnen plaats -
vinden. Pure fun voor alle Bel-
gische renners die momenteel
aan hun tweede winter bezig
zijn.” De hoop van Remco Eve-
nepoel is die van het hele pelo-
ton: de twee nationale titelraces
op 18 juni (tijdrijden in Koks-
ijde) en 21 juni (weg in Anze-
gem) als symbolische starts van
het wielerseizoen 2020 2.0. 

Volgens Jos Smets, algemeen
directeur van Belgian Cycling,
is het voorbarig. “Het is wel zo
dat we een denkoefening aan
het maken zijn: waar op de 
kalender kunnen we beide
kampioenschappen plaatsen?
We stellen een B- en zelfs een

Wielerbond maakt plan B en C op 
voor Belgische kampioenschappen

C-plan op. We willen vermijden
dat organisatoren kosten ma-
ken die ze achteraf niet meer
kunnen recupereren.”

Concreet zal bondsvoorzitter
Tom Van Damme de organisa-
toren van Koksijde en Anzegem
in de loop van deze week con-
tacteren. “Het is absoluut de 
bedoeling om de kampioen-
schappen dit jaar te laten
plaatsvinden. Is het niet in juni,
dan op een ander tijdstip. In het
tweede geval zullen we wel de
internationale planning moeten
afwachten”, stelt Smets. “Je wilt
het niet meemaken dat op de
dag van het BK plots een van
de klassieke monumenten
wordt gelegd.” (JDK)

‘Organisatoren
mogen geen

kosten maken 
die ze niet kunnen

recupereren’
JOS SMETS

DIRECTEUR BELGIAN CYCLING


