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Zonnige zondag

oen ik gisteren rond halfdrie net voor
mijn oprit de Garmin stopte, zag ik
27,3 gemiddeld voor 80 kilometer.
Kan beter, maar ter verschoning: het
was solo, er stond veel wind en ik heb
een helse maand achter de rug. Bijge-
dachte, in de laatste rechte lijn naar
huis: laat dat AstraZeneca-vaccin
maar komen. Gezien wie ik allemaal
heb ingehaald en niemand die mij in-

haalde – ook belangrijk – ben ik als 55-plusser
in betere vorm dan de meeste twintigers, derti-
gers, veertigers. Mensen op hun geboorteda-
tum in gezondheidshokjes indelen, wat een
krankzinnig idee.

Geen mooiere zondagen dan zonnige zon-
dagen die zowel late winter- als vroege lente -
dagen kunnen zijn. Geen
mooiere dagen waarbij een
planning die je in gedachten
had ook uitkomt. Niet te laat
opstaan, lekker laat ontbijten
beschut buiten, en dan de fiets
op om op tijd terug te zijn voor
de koers. Dat alles in een heer-
lijke lentezon, crispy fris,
vooral aan de voeten, maar
wat deert het als je van bo-
venaf wordt verwarmd en de
Garmin doet waarvoor hij is
gekocht: je het allesverwar-
mende gevoel geven dat het
nog niet (helemaal) op is.

Net op tijd terug ook om
José De Cauwer (71) op zijn ge-
zegende leeftijd weer een on-
versneden oneliner te horen
debiteren. Als u hem niet hebt
gehoord, welaan, hier is hij: in
de koers is de kortste weg al
lang genoeg. Eerlijk: geniaal, hoe die zomaar
uit de losse pols kwam. Die kan op een tegel
worden gebrand, op een muur worden geschil-
derd. De aanleiding was een voorval op zater-
dag toen een groot deel van het peloton door
de bosjes over een aardeweg een shortcut nam
om de opstopping aan de voet van de Molen-
berg te vermijden.

Renners kankeren niet geheel ten onrechte
op de UCI en op sommige organisatoren en op
hun vakbond, maar als ze vijf meter kunnen
stelen, zullen ze het niet laten. Op de Vesten in
Geraardsbergen gingen ze zelfs doodleuk op
het trottoir rijden om de kasseien te vermij-
den. Nu doping niet langer een structureel
probleem is in het peloton wordt het tijd om
ook die andere vreemde gewoontes aan te pak-
ken. Overigens verheugend dat De Cauwer –
van de generatie waarin echt alles kon – dat af-
snijden ook laakbaar gedrag vond.

Kuurne-Brussel-Kuurne was zondag een
veel mooiere wedstrijd dan de Omloop Het
Nieuwsblad zaterdag, met dank aan Mathieu

van der Poel die 86 kilometer in de aanval was
met een paar anderen en ongeveer 43 kilome-
ter daarvan op kop reed. Hij werd net voor de
rooie vod van de laatste kilometer gepakt. Na-
dien zei hij: “Ik heb mijneige geamuseerd van-
daag. Het was een ingeving van het moment
en ik heb het de hele dag naar mijn zin
gehad.” 

Hij wordt weleens vergeleken met Eddy
Merckx, die Mathieu van der Poel, maar als dit
Merckx was overkomen, dan had je hem nogal
gehoord. In theorie, want ik herinner mij niet
dat dit de beste Merckx ooit is overkomen.
Koersen waren in zijn tijd ook veel meer mano
a mano, een strijd van man tegen man. Van
der Poel is vijftig jaar te laat geboren.

De Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne zijn
in 2021 definitief gedegradeerd
tot openingskoersen die geen
andere functie hebben dan het
peloton klaarstomen voor het
echte werk. Ondanks alle
heisa, drukte en gehyp is de
Omloop de Belgische versie
van de Grand Prix Cycliste La
Marseillaise.

Belgiës nummer één, Wout
van Aert, liet het hele ope-
ningsweekend schieten. Ma-
thieu van der Poel ook, maar
die moest halsoverkop vertrek-
ken uit de Emiraten en laste
dan maar Kuurne in zijn pro-
gramma in, net als morgen Le
Samyn, nog zo’n C-wedstrijd.

De uitleg waarom Van der
Poel niet in de Omloop aan de
start kwam en wel in Kuurne,
die geloof ik niet helemaal.
Omdat het minder hectisch

zou zijn, omdat er minder druk zou zijn. Giste-
ren luidde het na de overwinning van Mads Pe-
dersen in Kuurne dan weer dat de laatste
helling te ver van de meet lag. De Omloop, met
die Muur en Bosberg en dan nog elf kilometer
bergaf naar Ninove, waar zijn vader ooit won,
had veel beter gepast bij zijn kwaliteiten. Wat
de echte uitleg is, ik zou het niet weten, maar
ik meen mij een quote te herinneren dat ze bij
Alpecin-Fenix niet aan het handje van Flan-
ders Classics wensen te lopen zoals andere
ploegen/renners.

Dit hebben we weer gehad. Circus Fiets ver-
trekt nu naar het zuiden, met volgende week
de Strade Bianche. Daarna volgen Tirreno en
Parijs-Nice, waarna De Koers op 20 maart echt
begint met Milaan-Sanremo, het eerste monu-
ment. Daarna komt de hele fietsende zooi
weer onze kant op voor de echt grote wedstrij-
den. Koop een 65 inch oled of qled, vul die ijs-
kast en ga ervoor zitten: 2021 wordt een
grandcrujaar. Wielrennen is de enige sport die
er in tijden van corona op vooruit is gegaan.

Nederlands kampioen Mathieu van der Poel sleurt de kopgroep mee tot in Kuurne. © BELGA

De Omloop en
Kuurne zijn
gedegradeerd
tot openings -
koersen die
geen andere
functie hebben
dan het peloton
klaarstomen
voor het echte
werk
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Ik stop na dit seizoen. Ik kom niet 
meer terug op die beslissing. Ook niet
nadat ik de Omloop heb gewonnen

WIELERKAMPIOEN ANNA VAN DER BREGGEN (30), AAN ANP

Pedersen redt Treks weekend:
‘Stuyven deed perfect werk’
Mondjesmaat bouwt Mads
Pedersen aan een klassiek
palmares. Na het wereld-
kampioenschap in
Yorkshire in 2019 en Gent-
Wevelgem in 2020 wint hij
nu Kuurne-Brussel-Kuurne.

Hoe ging dat zaterdagavond in
Ninove, in de bus van Trek-
 Segafredo, nadat een hele ploeg
compleet zoek was gereden?
Gingen de verwijten over en
weer? Jasper Stuyven deed aan
zelfkritiek. Mads Pedersen
noemde het shit. “Dat niemand
van onze ploeg in de kopgroep
zat in de Omloop, dat was 
helemaal niet oké. We moesten
dat rechtzetten, dat waren we
aan onszelf verplicht.”

Zo gezegd, zo gedaan: Peder-
sen won Kuurne-Brussel-
Kuurne, nadat hij zaterdag
112de werd in de Omloop. Een
troostprijs? Misschien. 

Hoe win je een koers? Niet
zoals Mathieu van der Poel pro-
beerde, dacht Pedersen, toen
die 86 kilometer voor de streep,
op de Kanarieberg, in de aanval
ging. “Ik zat in het wiel van Ma-
thieu. Het was veel te vroeg. Ik
had geen zin om mee te gaan.
Chapeau om het te proberen.
Het is hem bijna gelukt. Niets is
onmogelijk voor deze kerel. Hij
had meer dan een minuut voor.
Het kon een stresserende finale
worden. Het scheelde maar an-
derhalve kilometer.”

Op de Oude Kwaremont zag
het er ook al niet naar uit dat
Pedersen Kuurne-Brussel-
Kuurne zou winnen. In de ach-
tervolging op Van der Poel en
zijn kompanen viel een heel pe-

loton uit elkaar. “Ik was daar
niet goed genoeg om het tempo
te volgen”, bekende de Deen.

Het duurde tot de laatste
plaatselijke ronde in Kuurne
voor Pedersen dan toch uitzicht
kreeg op de zege. Daar reden
alleen Van der Poel en co. nog
voorop. “Ik was er redelijk ze-
ker van dat iemand van Deceu-
ninck-QuickStep in de laatste ki-

lometers de kloof op Van der
Poel zou dichten. Zo gebeurde.
Asgreen deed het werk. Ik
moest dan alleen nog het wiel
van Jasper Stuyven vinden. Die
deed een perfecte lead-out.”

Pedersen won de sprint ge-
makkelijk. Hij zegt nog niet
klaar te zijn voor het grotere
werk. Dat verklaart waarom hij
het moeilijk kreeg op de Oude
Kwaremont. Maar het stelt hem
tegelijk gerust. “Als ik in top-
vorm zou zijn, dan was ik met
de sterkste renners de Kware-
mont naar boven gereden. Ik
ben nog niet top en zo is het
goed. Ik mis nog 2 procent. Pa-
rijs-Nice moet helpen om de
laatste procentjes te halen en
hopelijk ben ik dan klaar voor
de klassiekers.” (MG)

‘Ik zat in het wiel
van Mathieu. Het
was veel te vroeg.
Ik had geen zin
om mee te gaan’

MADS PEDERSEN
TREK-SEGAFREDO

Philippe Gilbert:
‘Blij dat kniepijn
verdwenen is’

Geen derde recordzege in de
Omloop, wel een zevende top-
tienplaats op vijftien deelnames.
“Gerustgesteld”, noemde Phi-
lippe Gilbert zich. “Blij dat de
pijn in de knie is verdwenen.”
Gilbert knokte zich terug in de
wedstrijd en spurtte in Ninove
naar de vijfde plaats. Dat had
zelfs de derde kunnen zijn.
“Maar net voor het indraaien van
de laatste rechte lijn werd ik wat
opgehouden door Asgreen. Sa-
men met Trentin moest ik vol in
de remmen. Mijn spurt zat
erop.” De signalen zijn goed,
beaamde ploegleider Herman
Frison van Lotto-Soudal. “Pa-
rijs-Nice zal hem naar een nog
hoger niveau tillen.” (JDK)

Pidcock imponeert in zijn
eerste Vlaamse koersen
De eerste Vlaamse koersen van
Tom Pidcock gingen niet onop-
gemerkt voorbij. De 21-jarige
Brit speelde in de Omloop een
opvallende rol in de finale en
in Kuurne sprintte hij naar de
derde plek. “Dit geeft me best
veel zelfvertrouwen”, kon er bij
Pidcock een brede grijns vanaf.
“Ik moest eigenlijk nog niet sco-
ren. Dit was onverhoopt.”

In de Omloop kleurde Pid-
cock mee de finale. “Ik had
goede benen en was een van de
sterkste renners in de koers,
maar tactisch ging ik er niet
goed mee om. Een dag later
voelde ik me eigenlijk slecht,
maar ik heb mijn mindere be-
nen slim uitgespeeld en wist me

zo toch nog op het podium te
knokken in die spurt. Het was
eventjes geleden dat ik me nog
eens in zo’n groepssprint had
gemoeid. Ik wist eigenlijk niet
goed wat doen. Jammer dat ik
niet tot in het wiel van Pedersen
kon raken want dan had ik nog
een jump kunnen plaatsen.”

Pidcock fronste de wenk-
brauwen bij de koers van Ma-
thieu van der Poel. “Hij had de
race op een eenvoudigere ma-
nier kunnen winnen. Misschien
bekeek hij het als een trainings-
rit.” Zaterdag komen de cros-
sers elkaar opnieuw tegen in de
Strade Bianche. “Dat is een van
mijn favoriete koersen. Dat be-
looft echt leuk te worden.” (SJH)

Mads Pedersen viert in Kuurne, Anthony Turgis en Tom Pidcock
sprinten naar de dichtste ereplaatsen. © AFP

Remco Evenepoel en Wout van
Aert zullen op woensdag 28 juli
de Belgische kleuren verdedi-
gen in de olympische tijdrit in
Tokio. Dat bevestigt bonds-
coach Sven Vanthourenhout in
het webmagazine van Belgian
Cycling. 

“De selectie van Evenepoel
ligt al een tijd vast. In de veron-
derstelling, weliswaar, dat hij
na zijn blessure weer helemaal
op niveau komt. Van Aert wordt
in principe onze tweede tijdrij-
der. Victor Campenaerts houdt
zich stand-by, ik heb hem van
mijn beslissing op de hoogte ge-
bracht. België is nu wereldtop
in de discipline en dat hebben
we voor een flink stuk aan Cam-

Evenepoel en Van Aert rijden 
olympische tijdrit in Tokio

penaerts te danken. Ik hoop dat
ik in de toekomst nog een be-
roep op hem zal kunnen doen.”

Het parcours van de tijdrit,
met start en aankomst op de
Fuji International Speedway, is
44,2 kilometer en bevat in to-
taal 846 hoogtemeters. De tijd-
ritselectie van Evenepoel en
Van Aert betekent ook dat de
twee renners hun plaats zullen
hebben in de selectie voor de
wegrit van 24 juli. Voor de res-
terende drie tickets komen ne-
gen renners in aanmerking. 

Vanthourenhout geeft nog
mee dat hij voor het Europees
kampioenschap in Trento op 
12 september denkt aan Tim
Wellens als kopman. (JDK)

‘Ik hoop dat ik 
in de toekomst
nog een beroep
op Campenaerts
zal kunnen doen’

SVEN VANTHOURENHOUT
BONDSCOACH BELGIË


