YVAN VANMOL, TEAMARTS VAN DECEUNINCK-QUICKSTEP, IN PODCAST ‘VALS PLAT’

Fabio Jakobsen is koersklaar.
Hij gaat meesprinten en
nog winnen ook

DeMorgen. ZATERDAG 03/04/2021

19
HANS
VANDEWEGHE
Sportjournalist
@hansvdw

Graag’
Wout, jij hebt al ervaren dat hoe meer je
wint, hoe meer je geviseerd wordt.
Van Aert: “Dat brengt dat met zich mee. Maar
ik denk dat Jasper al bij een lijstje renners zat
die je niet laat rijden. Zeker in de Vlaamse koersen. Sanremo verandert natuurlijk wel iets aan
je erelijst. Als hij zondag in een groep van tien
zit en demarreert op drie kilometer van de ﬁnish, dan is de kans groter dat ze wel sneller
gaan reageren. ‘How, niet zoals in Sanremo!’”
Word jij gedreven door revanche na je
tweede plaats van vorig jaar?
Van Aert: “Een beetje wel. Het was natuurlijk
een enorme teleurstelling, ik was er wel heel
kort bij. Ik ben daar even niet goed van geweest. Als ik zondag win, ga ik daar weleens
aan terugdenken. Maar ik heb niet het gevoel
dat ik zondag koers om vorig jaar goed te
maken. Ik zie het als een nieuwe kans die zich
aandient. Ik ben 26, ik hoop dat ik nog veel
kansen krijg om de Ronde te winnen.”
Er zijn weinig zekerheden voor zondag.
Van Aert: “Volgens mij komt dat door wat er in
de E3 is gebeurd. Deceuninck-QuickStep heeft
daar voor een bepaald beeld gezorgd dat we
niet hebben teruggezien in de twee koersen
erna. Maar dat er veel verschillende winnaars
zijn is niet zo uitzonderlijk. Voor Sanremo werd
er alleen over mij, Van der Poel en Alaphilippe
gesproken, maar ondertussen is iedereen erachter dat er nog veel meer renners in het peloton rijden.”
Victor Campenaerts is tot de conclusie
gekomen dat de grote drie niet bestaan.
Van Aert: Neen, hij heeft gelijk. De grote drie,
dat is een krantenterm. Ik heb nooit aan de
start gestaan met het idee dat ik alleen door
Van der Poel of Alaphilippe geklopt kon worden. Ik weet wel beter.”
Jasper, jij dacht na Dwars door Vlaanderen
dat Van der Poel het bewust kalm aan heeft
gedaan.
Stuyven: “Ik moet eerlijk zijn: ik weet het gewoon niet. Ik heb Van der Poel niet veel gezien
die dag. Ik weet niet waar of wanneer het is
misgelopen bij hem. Hij is niet gegaan op de
Trieu zoals twee jaar gelden. Was dat bewust?
Was het de warmte? Had hij een slechte dag? Ik
kan het moeilijk inschatten.”
Stap jij de Ronde in met het idee dat er veel
kanshebbers zijn?
Stuyven: “Ik heb toch altijd het gevoel dat de
Ronde zo zwaar is dat het heel rap duidelijk
kan worden. Die wedstrijd is zo zwaar dat er
geen complete verrassing naar boven
kan komen.”
Noem toch eens een witte merel?
Stuyen: “Tot woensdag zou dat Dylan
van Baarle geweest zijn. Maar nu heeft
zichzelf in de spotlight gezet.”
Van Aert: “Van Baarle is zeker iemand
om in de gaten te houden. Ik ben enorm
benieuwd naar Sagan. Ik heb met
hem in Tirreno gekoerst,
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‘De Ronde is de koers waar ik
als kind naar keek. Dat werd
de hele dag op televisie
uitgezonden, je zag al dat
volk. Maar persoonlijk voel
ik voor Roubaix meer liefde’

En de winnaar is…

JASPER STUYVEN

maar daar heb ik hem weinig gezien. Ik schrok
van zijn prestatie in Sanremo en nu weten we
niet hoeveel beter hij nog is geworden. Hij is
een vraagteken voor iedereen. Voor de rest…
De gasten van QuickStep zeker en vast. En de
jongens die in de ﬁnale zaten in de E3, in Wevelgem en in Dwars door Vlaanderen. Je kunt
ze allemaal opnoemen.”
Kunnen jullie eens zeggen wat de Ronde
voor jullie betekent, want als we het goed
hebben slaat jullie hart vooral voor ParijsRoubaix?
Stuyven: “De Ronde is de koers waar ik naar
keek toen ik kind was. Dat werd de hele dag op
tv uitgezonden, je zag al dat volk. Daardoor besefte ik dat het een heel grote koers is. Toen ik
prof was en de eerste keer mocht meedoen,
voelde ik die spanning ook in de ploeg. De
Ronde is een lastige koers, maar al die factoren
errond maken dat de Ronde de Ronde is. Maar
het is waar: persoonlijk voel ik voor Roubaix
meer liefde.”
Van Aert: “Ik sluit me aan bij wat Jasper zegt.
Toen ik de eerste keer Roubaix reed, voelde ik
het meteen. Ik had nog nooit zo afgezien. Ik
had niet die beleving van buitenaf nodig om dat
cool te vinden, de wedstrijd op zich was genoeg. De Ronde is ook superlastig, maar het is
alles wat errond te doen is dat die koers zo
groot maakt. Ik zat als kind ook van ’s morgens
voor tv. De Ronde was een van de weinige wedstrijden die niet saai waren. Naar Luik-Bastenaken-Luik kijken, daar werd ik niet blij van.”
Zijn jullie blij dat er een Roubaix komt in het
najaar?
Stuyven: “Ik vind 3 oktober een goede datum.
Ik had schrik voor 24 oktober of zo, een maand
na het WK is lang. Nu kun je dat als één blok
zien. Het zal een zware week zijn, maar ik heb
er vrede mee.”
Van Aert: “Ik had nog een beetje hoop. Ik
wilde me niet neerleggen bij een afgelasting terwijl er nog een kleine kans was dat de wedstrijd
toch zou doorgaan. Het viel me dus tegen
toen de deﬁnitieve beslissing bekend
werd. Verder sluit ik me aan bij Jasper: 3 oktober was de beste datum
die ze hadden kunnen kiezen.” (Ba)

Sanremo-winnaar Stuyven
gelooft niet in een verrassing
zondag. ‘De wedstrijd is
daarvoor veel te zwaar.’
© Belga

Van der Poel is topbenen
kwijt, zegt hij zelf toch

Van Avermaet
neemt les van E3
mee naar Ronde

Zijn Belgische campagne is tot
dusver minder geslaagd dan
wat hij vanaf de Strade Bianche
twee weken lang in Italië heeft
laten zien. Mathieu van der Poel
ﬁnishte nog wel derde in de E3
Harelbeke, maar voelde daar al
dat het minder werd. “In de E3
was ik nog vermoeid.”
Van der Poel paste voor
Gent-Wevelgem, die Wout van
Aert won, en reed woensdag na
Dwars door Vlaanderen als
58ste over de streep. “Woensdag had ik last van de warmte.
Het is niets om mij op vast te
pinnen. Maar het is waar dat ik
op Belgische bodem nog niet
de benen had van daarvoor.”
Van der Poel wijst naar zijn bij-

greg Van avermaet ziet zichzelf
als een outsider voor de Ronde.
al drie keer eindigde hij er op
het podium: tweede in 2014 en
2017, derde in 2015. “De situatie
is toch wat anders dan ten tijde
van Strade Bianche en Tirrenoadriatico. Toen had ik geen kans
om te winnen, nu is er wel een
mogelijkheid voor mij om iets te
doen”, zegt Van avermaet. De
les van de e3 Harelbeke, waar
hij en ag2R-ploegmaat Oliver
Naesen te laat reageerden op
een uitval van Kasper asgreen, is
alvast aangekomen. “Zondag
mogen we in de finale niemand laten wegrijden. We zijn
wijs genoeg om de juiste beslissing te nemen.” (Belga)

zondere aanloop naar het wegseizoen. Tussen het WK veldrijden en de UAE Tour lagen maar
drie weken. “Ik had niet de beste basis toen ik aan het wegseizoen begon. Ik wist dat mijn
vorm goed was, goed genoeg
om het te rekken tot Parijs-Roubaix. Maar in Italië ben ik erg
diep gegaan. Daarna heb ik conditioneel een beetje ingeboet.”
Van Aert is de favoriet voor
de Ronde, zegt Van der Poel.
“Hij is in een zeer goede vorm.
Hij wil de Ronde echt winnen.”
En verder zal het aankomen op
tactiek. “Het is niet altijd aan
ons om gaten toe te rijden. Ik
heb in de E3 getoond dat ik ook
durf te verliezen.” (Mg)

De Nederlandse kampioen Mathieu van der Poel overlegt even met de Belgische kampioen
Dries De Bondt tijdens Dwars door Vlaanderen, afgelopen woensdag. © PHOTO NeWS

en computer heeft een winnaar uitgeeendagswedstrijden in het wielrennen ook
spuwd voor de Ronde van Vlaanderen
het geval: het is altijd 1-0 of 0-1, nooit zijn er
van zondag: het wordt Mathieu van
twee winnaars. Bovendien is het wielrennen
der Poel. Die computer, pardon comde laatste jaren meer en meer een toevalsport
putersysteem, bij IDLab aan de Unigeworden omdat geen enkele ploeg – behalve
versiteit Antwerpen kwam tot die
Deceuninck-QuickStep in niet al te lange eenuitslag op basis van een algoritme.
dagskoersen – een wedstrijd op slot kan doen.
Zonder algoritmes draait de planeet
Wielrennen heeft dan weer een ander
niet meer, is zo zoetjesaan de indruk,
voordeel op voetbal en dat is de fysiologische
en zonder artiﬁciële intelligentie zou
component. Het interessante aan het systeem
ze zelfs tegengesteld draaien.
van de Universiteit Antwerpen is wat ze
Algoritmes voeden zich met data. In dit
ermee van plan zijn in een volgend stadium:
geval de individuele uitslagen van de renners
de fysiologische data van de renners mee in
en – al iets trickyer – de vorm van de renner.
kaart brengen. In dat geval was Wout van Aert
Of ze de recente Dwars door Vlaanderen ook
wellicht naast Mathieu van der Poel als medehebben meegenomen in hun analyse is niet
favoriet op de uitdraai gekomen. Op het
duidelijk. De belangrijkste input komt van de
tweede deel van Kwaremont – wat mij betreft
wieleruitslagen van de afgelopen jaren en het
het lastigste, zeker als het waait – haalde hij
patroon dat zich daarin aftekent.
de op één na snelste tijd op Strava. Op het
Ik heb daar enkele bedenkingen bij. Vooreerste deel was dat de achtste tijd maar wel
eerst: Van der Poel is een redelijk veilige
het dagrecord. Strava is plezant als extra info,
keuze van het computersysteem. Het zou pas
maar niet alle renners zetten (al) hun traininopvallen als pakweg John Degen op die sportprestatieapp.
genkolb ineens als grootste
Nog interessanter wordt
kanshebber op het scherm
het als je in zo’n algoritme
zou verschijnen en die ook
ook de bloedwaarden zou
nog zou winnen. Het grootste
kunnen verwerken. BijvoorWielrennen is
manco in de data is het pabeeld de CK (creatinekinase)
de laatste jaren
troon in de wieleruitslagen.
in het bloed van Van der Poel
Zo eindigde de winnaar van
voor Dwars door Vlaanderen
meer en meer
de Ronde van Vlaanderen de
en daags voor de Ronde. Was
een toevalsport die hoog voor Dwars door
laatste jaren steevast bij de
eerste tien in Harelbeke in de
Vlaanderen, dan heeft hij welgeworden
voorafgaande E3 Prijs. Dat is
licht keihard getraind de
omdat geen
het typevoorbeeld van toeval
dagen ervoor. Is die nog
gepromoveerd tot waarheid
steeds hoog daags voor de
enkele ploeg
en heeft dezelfde voorspelRonde, dan is hij niet gerecueen wedstrijd
lende waarde als de zwarte
pereerd van die trainingen en
op slot kan
broek die de meeste winnaars
Dwars door Vlaanderen en
dragen. Als VDP in zijn witte
schrijf hem dan maar af.
doen
broek wint, is dat een trendMet de Ronde van Vlaandebreuk.
ren eindigt het voorjaar van
De twee meest recente wieVan der Poel. Parijs-Roubaix
lerseizoenen verschillen niet
wordt naar het najaar veralleen van alle voorgaande
schoven en daar is hij, als de
jaren, ook deze generatie wielrenners verrest van 2021 een beetje normaal verloopt, de
schilt merkelijk van de voorgangers. Zoals Van grote favoriet. In Zeno leest u een uitgebreid
der Poel, Van Aert en Alaphilippe hun seizoen
dubbelgesprek met zijn bazen. Zij denken dat
indelen en hun doelen kiezen is nog nooit
Van Aert beseft dat Van der Poel intrinsiek de
vertoond. De voorspellende waarde van eerbetere van de twee is. Zij geven ook toe dat
dere uitslagen is bijgevolg hoogst twijfelachniet winnen in een wedstrijd waar ze allebei
tig. Ten slotte is wielrennen op de weg, meer
aan meedoen pas erg is als de andere die dag
dan welke andere wielerdiscipline ook, onwel wint.
derhevig aan heel veel toevalsfactoren.
Welnu, de ene heeft in de Strade gewonnen,
Uitslagen voorspellen in de sport is het
waar de andere een jaar eerder won. De anmakkelijkst in sporten met hoge scores: basdere heeft in Wevelgem gewonnen, waar de
ketbal, volleybal. Of veel repetitieve handelinene en de andere elkaar vorig jaar de duvel
gen: honkbal, American football. Of veel
aandeden. De stand tussen de halve Hollander
wedstrijden: bijvoorbeeld voetbalcompetities
die Belg is en in Nederland rijdt en de halve
of de grote wielerrondes. Uitslagen van wedBelg die Nederlander is en voor een Belgische
strijden in voetbal zijn zeer lastig te voorspelploeg rijdt is 1-1. Laat de hoogmis beginnen en
len omwille van de lage score. Dat is bij de
schrik niet als geen van beiden wint.
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