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Santos en Robinho hebben besloten het
contract op te schorten. Zo kan hij zich
concentreren op zijn proces in Italië

EEN WEEK NA DE AANKONDIGING DAT ROBINHO VOOR DE VIERDE KEER BIJ SANTOS GAAT SPELEN, NEEMT DE CLUB ALWEER AFSCHEID, OP TWITTER
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Wielervrede

ucking motard de merde.” Zo luidde de
hoogst ongelukkige tweet van Remco
Evenepoel gisteren.
Die had te maken had met de val van
Julian Alaphilippe in de Ronde van
Vlaanderen. Een potentiële droomfi-
nale werd daardoor onthoofd en toen
kregen we een nog mooiere finale, met
een Belg (of alvast een inwoner van Bel-
gië) als zekere winnaar. Met twee oerri-

valen die elkaar in de laatste 34 kilometer voor
geen vin losten en uiteindelijk met het kleinste
verschil van elkaar werden gescheiden. Hoe
zeven centimeter voor wielervrede zorgde.

Die val van Alaphilippe is een typesituatie
zoals die vaak voorkomt in het wielrennen.
Voorop rijdt een motor. Er rijden te veel moto-
ren, helemaal mee eens, maar ze rijden er nu
eenmaal en de renners hebben twee ogen.
Renner één van de kopgroep rijdt naar de
motor toe, want wil de studie
van professor Bert Blocken in
praktijk testen. Zelfs op vijftig
meter haal je voordeel in het
zog van de motor. De motor
moet inhouden, doet dat heel
correct, misschien niet aan de
kant van de weg waar dat had
gemoeten, maar zoals gezegd:
de drie hebben samen zes
ogen en er is nog acht meter of
zo om te passeren op een per-
fecte weg. Althans voor zover
wegen in Vlaanderen ooit per-
fect zijn.

Op kop rijdt Wout van Aert
en hij blijft rijden tot hij aan de
motor is, maakt dan een zwiep
om er langs te komen, waarna
Mathieu van der Poel een nog
grotere zwieper moet maken.
Een acrobaat als Julian Alaphi-
lippe slingert zich in normale
omstandigheden ook langs die motor, maar nu
is hij in communicatie met de volgwagen. Hij
kijkt naar beneden om met zijn mond bij het
microotje te kunnen. En dan gebeurt het: een
klap, een val, een schreeuw, einde verhaal.

Een kopgroep met drie is misschien geen
peloton, maar het was wel zo netjes geweest
van de koploper om met het handje een bewe-
ging te maken naar zijn volgers, zoals wij wie-
lertoeristen. Gewoon even waarschuwen,
handje links of rechts wapperen: pas op, hin-
dernisje, even opzij. Had gekund. Is niet ge-
beurd. Is dat slechte wil? Is dat in het heetst
van de strijd?

Ach, het is gebeurd en – de uitspraak is in de
mode – het is wat het is. Dit was een samen-
loop van omstandigheden, versterkt door de
wet van Murphy. Randbemerking: kunnen ze
bij DCQS Evenepoel zijn iPhone of Samsung

niet afpakken als hij naar de koers kijkt? Geef
hem tijdelijk zo’n ding waarmee je nog net kan
bellen en sms’en, maar al de rest niet.

De droomfinale dan. Daar reden ze: twee
jongens die nu al meer dan een decennium el-
kaar tegenkomen op kampioenschappen en
die zo vaak samen op het podium hebben ge-
staan, dat ze elkaar niets meer te vertellen
hebben. Het is anders: Mathieu van der Poel
en Wout van Aert hebben elkaar nog nooit uit-
gebreid gesproken. Ze haten elkaar niet, maar
ze kunnen geen vrienden zijn. Het is te hopen
dat ze ooit eindigen als Roger de Vlaeminck en
Eddy Merckx. Dat ze uiteindelijk na al die
duels op het scherpst van de snee, wel gewoon
vrienden worden.

Na de val van Alaphilippe zat er niets anders
op dan door te rijden. Was de Franse wereld-
kampioen – de beste in koers om dat moment –
in de kop gebleven, wat hadden we dan gekre-

gen? Alaphilippe die probeert
weg te rijden, Van Aert die re-
deneert “ik heb al veel prijzen,
Mathieu, doe jij nu maar”. Ma-
thieu die er een paar keer ach-
teraan gaat en dan uiteindelijk
niet meer, tenzij Wout gaat na-
tuurlijk, waarna ‘de buitenlan-
der’ Alaphilippe zou winnen.
En het overhandse gezeik weer
in alle hevigheid zou beginnen.

Niets daarvan. Mathieu en
Wout reden een 240 kilometer
lange Koppenbergcross.
Samen uit, samen thuis. Mij
leek Wout van Aert op de hel-
lingen net iets flukser, net iets
meer overschot te hebben,
maar dat Merckxiaanse schok-
schouderen van Van der Poel
zet een mens op het verkeerde
been.

Hoe ze dat onderling heb-
ben beleefd, dat is interessant om weten. Wie
samen met iemand een berg oprijdt, redelijk
tegen de limiet aan, weet meteen wie de sterk-
ste is. Al hebben die mannen natuurlijk zoveel
energiedepots om uit te putten, zoveel grinta
en houden ze soms zoveel watts op overschot,
dat je het nog niet weet en zij misschien ook
niet.
Op het vlakke deden ze netjes hun beurten, tot
de laatste kilometer. Wout van Aert dacht het
binnen te hebben omdat hij Mathieu van der
Poel de kop kon opdringen. Alleen, dit was al
lang geen sprint meer. Met nog 200 meter te
gaan lag de snelheid zo laag dat we te maken
hadden met een explosieve start. En dan – zo
weten we uit de cross – is Van der Poel haast al-
tijd het snelst weg. Zeven centimeter redden
het seizoen van de meest getalenteerde atleet
die ooit op twee wielen heeft gereden.

Van der Poel, toch al iets gewoon als veelwinnaar, wist met zijn vreugde geen blijf na de finish.
© BELGA

Dit was geen
sprint meer. 
De snelheid lag
zo laag, dat we
te maken
hadden met
een explosieve
start. En dan is
Van der Poel
haast altijd 
de snelste

FDroomweekend voor Ineos 
in de Giro met twee zeges
Ineos Grenadiers blijft de
ritzeges opstapelen in de
Giro. Zaterdag maakte
Filippo Ganna in de tijdrit
zijn hattrick compleet en
ook zondag was het prijs.
De Brit Tao Geoghegan
Hart haalde het op de slot-
klim naar Piancavallo.

Zaterdag haalden de renners
voor de tweede keer tijdens
deze Giro hun tijdritfiets van
stal. De naam van de winnaar
kon op voorhand al ingevuld
worden. Wereldkampioen te-
gen de klok Filippo Ganna was
opnieuw oppermachtig en stak
zijn derde ritzege in deze Ronde
van Italië op zak. Bij de klasse-
mentsmannen kwamen roze
trui João Almeida en Wilco Kel-
derman het best uit de verf.

Zondag kregen zij die van
hun pluimen verloren hadden
een nieuwe kans. Onderweg la-
gen drie beklimmingen, als toe-
tje volgde de slotklim naar Pi-
ancavallo. Jakob Fuglsang paste
als eerste van de groten, enkele
meters verder viel ook het mas-
ker van Vincenzo Nibali brutaal
af. De 35-jarige Italiaan zou sa-
men met Fuglsang anderhalve
minuut verliezen.

Roze trui João Almeida klom
lange tijd goed mee, maar ook
de Portugees had geen ant-
woord in huis op de tempover-
snelling van de verrassende Jai
Hindley. De jonge Australiër
van Sunweb trok stevig door,
enkel kopman Wilco Kelder-
man en Tao Geoghegan Hart
konden hun wagonnetje aan-
pikken. Het trio dook samen de
laatste kilometer in, maar aan

de finish was er geen kruit ge-
wassen tegen het eindschot van
de 25-jarige Geoghegan Hart.

De Brit schonk Ineos Grena-
diers de vijfde ritzege in deze
Giro. Het is pas de tweede keer
dat de Britse formatie erin slaagt
om vijf of meer ritten te winnen
in één grote ronde. In de Tour
van 2012 won de ploeg – toen
nog onder de naam Team Sky –

zelfs zes etappes. Het record in
de Ronde van Italië blijft op
naam van Team Columbia
staan. De in 2011 ter ziele gegane
ploeg was in 2009 de grote
slokop met zes ritzeges.

Wat het algemene klasse-
ment betreft, lijkt de Giro uit te
draaien op een tweestrijd. Al-
meida heeft nog steeds de roze
trui om de schouders, maar
voelt de hete adem van Kelder-
man in zijn nek. Grote verlie-
zers Nibali en Fuglsang staan
nu al respectievelijk 3:29 en
5:07 in het krijt ten opzichte
van Almeida. Geoghegan Hart
rukt na zijn knappe zege op
naar de vierde plaats, op 2:57.
Vandaag staat een overgangsrit
op het programma, ideaal ter-
rein voor baroudeurs. (SVBM)
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steeds de roze trui
om de schouders,
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de hete adem 

van Kelderman 
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Drie op een rij
voor Toon Aerts
in Beringen

In de Ethias Cross van Beringen
stond geen maat op Toon Aerts.
Op en rond de mijnsite reed de
26-jarige renner van Telenet-
Baloise Lions na vier ronden
weg van de concurrentie. Aerts
nam al snel een geruststel-
lende voorsprong en finishte
ruim voor Eli Iserbyt en Lars
van der Haar. “Op zo’n zwaar
parcours leek een solo mij de
beste optie”, vertelde Aerts. “Het
is dan ieder voor zich. Ik kon
snel een mooie kloof slaan,
maar nadien moest ik toch even
bekomen.” Twee weken gele-
den was hij de beste in de Ethias
Cross van Kruibeke, vorig week-
end triomfeerde hij in de Super-
prestige van Gieten. (GVS)

Alaphilippe vandaag al onder het mes
voor twee breuken in zijn hand
Op 35 kilometer van de streep
viel Julian Alaphilippe (28) let-
terlijk weg uit de drie man
sterke kopgroep. De wereld-
kampioen kwam ten val na een
botsing met een moto en zag
zijn vluchtgezellen Van der Poel
en Van Aert wegsnellen.

Een op zijn minst ongelukkig
manoeuvre van de twee moto-
ren, zagen ze er bij Deceuninck-
QuickStep in. Maar een zonde-
bok aanduiden voor de pijnlijke
crash van Alaphilippe? Neen,
dat deden ze niet.

Patrick Lefevere: “Coureurs
zoeken de kortste weg. In dit
geval, in die flauwe bocht naar
rechts: de binnenzijde.” Net
daar doken twee motoren op.

Van Aert scheerde er rakelings
langs. Ook Van der Poel kon ze
nog net ontwijken. “Julian niet.
Hij zat aan de ‘verkeerde’ kant.
En was met zijn communicatie-
apparatuur bezig. Je kan dat on-
oplettendheid noemen. Maar
Van der Poel was wél alert en
knalde er ook bijna op.”

De Fransman gaat vandaag
al onder het mes. Dokter De
Schrijver opereert hem aan zijn
rechterhand. Daarin werden
twee breuken vastgesteld: het
middenhandsbeentje van zijn
wijs- en ringvinger. Het seizoen
van Alaphilippe zat er hoe dan
ook al op. Zijn voorbereiding
op 2021 lijkt niet in het gedrang
te komen. (JDK/SJH)

Tao Geoghegan Hart bezorgde Ineos de vijfde zege in deze Giro.
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Bij de vrouwen ging de winst in
de Ronde van Vlaanderen naar
Chantal van den Broek-Blaak.
De 30-jarige Nederlandse
haalde het in de Minderbroe-
dersstraat in haar eentje nadat
ze op de Oude Kwaremont was
weggereden. Van den Broek-
Blaak overleefde daarna de Pa-
terberg, terwijl de organisatie
in de achtervolgende groep
nooit op punt kwam door het
stoorwerk van Boels-Dolmans.

Van den Broek-Blaak, de we-
reldkampioene van drie jaar ge-
leden, was in het verleden
(2016 en 2017) al twee keer
goed voor een derde plaats in
de Ronde. In de sprint voor de
tweede plaats moest Lotte Ko-

Van den Broek-Blaak 
pakt zege, Kopecky derde

pecky het afleggen tegen Amy
Pieters. Kopecky is wel nog
maar de derde Belgische die
erin slaagt om bij de eerste drie
te eindigen in de Ronde voor
vrouwen. Jolien D’hoore was in
2015 tweede, Grace Verbeke
won de wedstrijd in 2010.

“Ik speelde vandaag alles of
niets”, aldus de winnares. “Op
de Kruisberg was ik al gaan ver-
snellen, maar toen liet men mij
niet gaan. Op de Oude Kware-
mont versnelde ik opnieuw en
toen lukte het wel. Iedereen zat
stikkapot. Wij konden met het
team ook speculeren. Eens
voorop restte me maar één ding
en dat was zo hard als mogelijk
blijven doorgeven.” (DMM)

Het seizoen van
Alaphilippe zat er
hoe dan ook al op.
Zijn voorbereiding
op 2021 komt niet

in het gedrang


