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Horror

isteren tweette Kristof Ramon, een
bekend wielerfotograaf: “Terwijl we
de helse Sormano naar beneden
reden, toonde ik aan mijn motorpi-
loot de bocht waar Jan Bakelants en
Laurens De Plus in 2017 in het ravijn
reden, maar tot mijn afgrijzen zag ik
daar een ziekenwagen en fotografen
staan, die wezen naar tien meter
lager… waar Remco was gecrasht.”

Kristof Ramon vergiste zich. Twee keer. Een
eerste keer van bocht. Daar waar de fiets van
Evenepoel stond, dat was precies een bocht
verder dan die van de vreselijke crash van Ba-
kelants en De Plus. Een detail, maar toch.

Een tweede keer door @jan_bakelants in
zijn tweetje te zetten. Die antwoordde, geheel
zijn eigen zelve: “Dit keer ook gestopt om er
een uitgebreid fotoverslag van te maken en zo
de zakken te vullen met andermans miserie?
#mercivoordehulp.”

Ik begrijp de fotograaf die
nieuwswaarde ziet van het ico-
nische beeld van een fiets die
vier meter hoog boven de ge-
vallen renner in een boom
hangt. Maar ik begrijp mis-
schien nog iets beter Jan Bake-
lants, twee ruggenwervels en
zeven ribben gebroken bij die
val, die kermend van de pijn
het geklik hoort van het toe-
stel.

Eurosport-commentator Je-
roen Van Belleghem zei bij de
herhaling van de crash van
Evenepoel “ik wil dit niet meer
zien” en richtte zich daarmee
tot de regie, die hem uiteraard
niet hoorde. Dat is onzin. Hoe-
wel we aanvankelijk niet wisten welke schade
de jonge god had opgelopen, hadden die beel-
den wel degelijk nieuwswaarde.

Eerste bedenking: ik stop met zeuren over
hoe gevaarlijk wielrennen wel is, en of je dat
je kind wil aandoen, en dat de UCI een klote-
bond van niets is, en die rennersvakbond een
stel nietsnutten, en sommige organisatoren
alleen geld zien, en sommige parcoursbou-
wers psychopaten zijn. Been there, done that.
Het is wat het is: koers verslindt zijn kinde-
ren. Velen die roepen en niemand die er iets
aan doet.

Tweede bedenking: moeten we recht-
streekse wielerreportages niet laten vooraf-
gaan met een waarschuwing? Zoiets als met
de eerste beelden vanuit Mosoel of Aleppo:
“Pas op, de kans is groot dat u de meest vre-
selijke beelden ziet. Niet geschikte voor ge-
voelige kijkers.” Of: koers programmeren als
een volwassenenkanaal voor sportieve hor-
ror, samen met de al even bloederige kooige-

vechten van de UFC.
De ergste horror was trouwens niet de te

vermijden val van Evenepoel, maar die niet te
vermijden crash van Maximilian Schachmann
tegen die zwarte auto die hem zomaar in volle
finale kwam inhalen en hem vervolgens de
pas afsneed. Passons: Schachmann bolde als
zevende over de streep en had alleen maar
een sleutelbeen gebroken. Woensdag zit hij al-
weer op de rollen.

Jakob Fuglsang won, maar het ging gisteren
nogal snel uitsluitend over de val van Evene-
poel en vooral over het hoe en waarom. José
De Cauwer, normaal de man van ja en neen,
van de rustige analyse, van het relativeren,
liet zich een beetje in een hoek duwen.

Niet zozeer toen hij de val van Remco Eve-
nepoel zijn eigen fout noemde, want dat was
het ook. Soms zijn daar min of meer ge-
gronde verklaringen voor – zo zouden twee

renners voor hem hebben ge-
panikeerd – soms is het ge-
woon wat het is: slecht
gestuurd. Zat hij daar achter
Nibali, waar hij had moeten
zitten, er was niets aan de
hand.

De ravijnduik van Evene-
poel wijten aan zijn late in-
stroom in het wielrennen, leek
dan weer een brug te ver. Hele-
maal toen De Cauwer ver-
dwaalde in een uitleg over
vroegspecialisatie en er ook
het begrip motoriek bij
sleepte. Je kan van wielrennen
veel zeggen, maar nu niet be-
paald dat het een technische of
locomotorische sport is. De
fiets is techniek, oké, maar ge-

middeld negentig keer per minuut stampen is
dat niet.

Afdalen is dan nog niet eens stampen. Het is
(een beetje) een evenwichtsoefening en als het
ook nog eens bochtig is, zijn kleine renners in
het voordeel. Afdalen is het makkelijkste on-
derdeel en net als klimmen (puur stampen)
heeft het eigenlijk weinig van doen met de
kunst van het fietsen. Afdalen is durven.

Remco Evenepoel – klein met een laag
zwaartepunt – kan dalen en is een durver. Van
hem werd altijd gezegd dat het hem in een pe-
loton niet aan te zien is dat hij pas op zijn ze-
ventiende koersjes is beginnen rijden. En nu
zou dat de reden zijn dat hij valt? Er zijn er
ook al in een ravijn gedoken die van hun ze-
vende elk weekend koersjes reden. Tenzij zich
alsnog een technisch mankement zoals een
lekke band manifesteert, was het een knoert
van een stuurfout. Kan gebeuren, maar niet te
vaak en liefst niet op dat soort plekken, want
dit was door het oog van de naald.

De fiets van Evenepoel als getuige van waar de renner het ravijn indook. Het stalen ros had
geen schrammetje. © BELGA
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Na de tweede plaats dit seizoen kan Stoffel
Vandoorne alleen nog op het hoogste mikken:
de wereldtitel in de Formule E

DE BRITSE AUTOSPORTREPORTER SAM SMITH GELOOFT IN ONZE LANDGENOOT, BIJ SPORZA

Martinez pakt
eindwinst in
Dauphiné

De Colombiaan Daniel Felipe
Martinez (EF Pro Cycling)
kroonde zich zondag tot de
verrassende eindwinnaar in het
Critérium du Dauphiné. Hij
noemde het een van de beste
dagen van zijn leven. Roglic,
Bernal, Kruijswijk en Quintana
verdwenen voortijdig uit koers,
Froome en Thomas kwamen
niet in het stuk voor, en lokale
helden Pinot en Bardet bleken
niet bij machte om ‘Dani’ Marti-
nez van eindwinst te houden.
Hij heeft in de eindstand een
voorsprong van 29 seconden
op eerste achtervolger Pinot. 
Na een rit in Parijs-Nice 2019 is
het zijn tweede belangrijke
zege. (BELGA)

Het past in dit knotsgekke voet-
balseizoen. De winnaar van de
Champions League komt niet uit
Engeland, Spanje of Italië. Een
unicum dat sinds de uitschake-
ling van Manchester City zater-
dagavond een feit is. Voor het
eerst sinds het begin van de
Champions League in 1992 zit er
geen enkele ploeg uit Engeland,
Spanje of Italië bij de laatste vier.

De laatste keer dat dat ge-
beurde, was in 1991, toen nog
Europacup 1. Dat jaar won Rode
Ster Belgrado in de finale na
strafschoppen tegen Marseille.
Bayern München en Spartak
Moskou sneuvelden in de halve
finale.

Lyon zorgde zaterdagavond

Geen CL-winnaar uit 
Engeland, Spanje of Italië

voor de stunt door City, de laat-
ste Engelse club, eruit te kege-
len. Eerder plaatsten ook Bay-
ern München, RB Leipzig en
PSG zich voor de ‘Final Four’
in Lissabon.

Voor het eerst zitten er twee
clubs uit Frankrijk bij de laatste
vier op het kampioenenbal.
Mogelijk krijgen we zelfs een
Franse finale, gezien Lyon het
opneemt tegen Bayern en PSG
de degens kruist met RB Leip-
zig. Ook een Duitse finale, zoals
in 2013 (toen Bayern won van
Dortmund), is mogelijk. (KDZ)

Halve finales
RB Leipzig - PSG 18/08
Lyon - Bayern München 19/08

Vader Patrick: ‘‘Haal ik de Giro?’,
was het eerste dat hij vroeg’

En of het er inhakte bij
mama Agna, papa Patrick
en vriendin Oumi. De
schrik sloeg hen om het
hart toen ze zoon Remco
Evenepoel het ravijn zagen
induiken. Maar ook zij
halen opgelucht adem.

En zeggen dat de dag zo mooi
was begonnen. Aan de teambus
op de Piazza Matteotti kreeg
Oumi een innige zoen, zijn ou-
ders een warme knuffel in ruil
voor het lieflijke tikje tegen zijn
pet. “Ik ben een beetje zenuw-
achtig”, bekende ze.

Alles leek feilloos te verlo-
pen. Maar plots werd het muis-
stil. Geen Evenepoel meer te
bespeuren in de kopgroep van
zeven. Tussenshot van de RAI:

een fiets, solitair en verlaten
aan een muurtje. Even later
volgt de verschrikkelijke herha-
ling. Met uitgelicht: de val. Ver-
bazing sloeg om in angst, de
emoties liepen heel hoog op.
Patrick: “Ons hart sloeg over.
We probeerden rustig te blij-
ven. Het was wachten op ver-
lossend nieuws.”

Dat kwam er gelukkig snel.

Waarop iedereen zich als de blik-
sem naar Ospedale Sant’Anna in
San Fermo della Battaglia repte
voor de uiteindelijke diagnose.
Die kwam alsnog keihard aan.

Patrick geraakte gisteren tot
bij zijn zoon. En deed in de
vooravond nog steeds zwaar
onder de indruk het relaas. “Hij
slaapt veel, de medicatie doet
zijn werk. En hij heeft pijn.
Maar gelukkig kán en mág hij
die pijn nog voelen. In 2008
viel ik zelf van een twaalf meter
hoge stelling (Patrick is stuka-
door, JDK), waarbij ik mijn rug
brak. Nu overkomt hem iets ge-
lijkaardigs. We moeten gewoon
heel blij zijn dat hij er nog is.”

Beetje bij beetje dringt het
ook tot Remco zelf door, voelde
vader. “Dat hij door het oog van
de naald is gekropen. En het,
alle omstandigheden in acht ge-
nomen, goed stelt. Maar de
aard van het beestje verloochen
je niet. ‘Haal ik de Giro?’, was
het eerste dat hij me vroeg. ‘Ja,
antwoordde ik. ‘Die van vol-
gend jaar, misschien.”

En tegen ploegleider Davide
Bramati: “of eventueel de Vu-
elta dan?” Patrick: “We hebben
het hem uit zijn hoofd moeten
praten. Hij is ongeduldig. Maar
veel belangrijker is nu dat hij
eerst volledig geneest en goed
rust en revalideert. Zonder
stappen over te slaan. Ook daar
is hij trouwens al mee bezig. ‘Bij
wie ga ik revalideren? Waar? En
hoe pakken we dat aan? Ik zal
op mijn eten moeten letten, als
ik niet koers. Anders word ik te
dik’. Ach, het zijn geen gecom-
pliceerde breuken. Dat komt
dus wel goed.” (JDK)

‘Remco is
ongeduldig. Hij is
nu al bezig met
zijn revalidatie’

PATRICK EVENEPOEL
VADER VAN REMCO

Een opgeluchte Patrick Evenepoel stond voor het ziekenhuis 
de pers te woord. © PHOTO NEWS

Dalen is een kunst op zich. Elke
prof weet hoe hij een berg naar
beneden moet rijden, maar een
handvol specialisten kan het
sneller dan de rest. Maakte Eve-
nepoel de fout door net een van
hen te willen volgen?

Valpartijen: Jurgen Van den
Broeck (37) heeft zijn deel gehad
tijdens zijn carrière. Als grote -
ronderenner reed hij honder-
den keren een col op en af. In
2011 liep dat lelijk fout. In de ne-
gende rit van de Tour was hij be-
trokken bij een grote val in de
afdaling van de Col du Perthus.
Hij brak zijn schouderblad en
twee ribben, en liep een klap -
long op. “Ik heb daar een schrik
gepakt”, zegt hij. “Nadien was

Van den Broeck geeft raad: ‘Bergaf 
moet je experts als Nibali laten rijden’

ik nooit meer helemaal op mijn
gemak als ik moest dalen.”

Van den Broeck is niet de
enige die een trauma overhield
aan een ongeval. Wout van Aert
kon in de eerste maanden na
zijn val in de Tour niet eens naar
de koers op tv kijken, uit schrik
voor wat kon mislopen.

“Het is een voordeel dat
Remco nog jong is”, zegt VdB.
“Dan vergeet je sneller. Met ou-
der worden, sta je meer stil bij
de risico’s. Ik raad hem één ding
aan: probeer mannen als Nibali
bergaf niet te volgen. Ook Sagan
en Alaphilippe niet. Die zijn van
een andere orde. Een aangebo-
ren talent, want ik geloof niet
dat je kan trainen op dalen.” (BA)

‘Het is een
aangeboren

talent. Ik geloof
niet dat je kan

trainen op dalen’
JURGEN VAN DEN BROECK


