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Domper op WK-vreugde

een, hoe ze ook bij Sporza hun best
zullen doen, hoe ook de media hun
best zullen doen, bijvoorbeeld door
het voorval naar de algemene pagina’s
te verwijzen, een wereldkampioen-
schap wielrennen kan nooit een feest
zijn als dat begint met een dode wiel-
renner.

Chris Anker Sørensen werd 37 jaar.
Hij was een Deens ex-prof, een B-ren-

ner die als analist voor de Deense televisie nog
eens naar Vlaanderen was afgezakt. Zaterdag
werd hij door een havenbusje gegrepen en over-
leefde de klap niet. De reactie van de instanties
was voorspelbaar: dat de bestuurder geen schuld
trof.

Om beleefd te antwoorden: dat boeit mij niet.
Minder beleefd: WTF? Nergens
anders gaan meer fietsers dood
per gereden fietskilometer, al te
vaak in ongevallen waarbij nie-
mand schuld treft. Alle wegge-
bruikers zien het aantal doden
teruglopen, behalve de fietsers.
Iedereen die een beetje sportief
met de fiets rijdt, weet hoe ge-
vaarlijk het hier is.

Gekke wielertoeristen, ik zal
u voor zijn, die heb je hier bij
bosjes, maar Chris Anker Søren-
sen was alleen onderweg, voor
een verkenning van de tijdrit.
Vlaanderen staat bekend voor
zijn gebrekkige, onvoorspel-
bare, onveilige fietsinfrastruc-
tuur, voor slechte fietspaden als
die er al zijn, krankzinnige ver-
keerssituaties.

Bent u mee? Welnu, ga dan
eens fietsen in het gebied tussen
Brugge en Zeebrugge. Het kan best zijn dat u al
toevallig over de nieuwe fietsinfrastructuur tus-
sen Heist en Zeebrugge heeft gereden en die ook
bejubelt, maar dan dwaalt u. Nergens meer snel-
heidsduivels op vier wielen, op de A11 of op de
randweg waar Sørensen verongelukte, nergens
meer onbegrip voor de fietser dan in en rond de
Zeebrugse haven.

Geen verraderlijker fietsgebied ook. De ene
keer heb je voorrang, maar die neem je nooit
want je bent gek als je dat doet. De andere keer
heb je die voorrang niet. De plek waar Sørensen
geen voorrang gaf aan de bestelwagen, is verra-
derlijk omdat je van een fietspad op een soort
oversteekplaats afgebakend door blokjes terecht-
komt. In veel landen is dat een beschermde
overgang en als je toch moet stoppen, wordt dat
ver van tevoren aangeduid en niet door een me-
tertje geschilderde haaientanden. Natuurlijk was
dit een ongeval, een accident, maar wel waiting
to happen, de zoveelste blamage voor deze fiet-
sonvriendelijke regio.

Was de dood van Sørensen al een flinke dom-
per op de feestvreugde, dan moest Filippo
Ganna nog van dat strandpodium rollen en be-
ginnen aan zijn ritje richting Brugge. 47 minu-
ten en evenveel seconden later verbrodde hij
het Belgische gouden feestje met een seconde
of zes.

Het was de triomf van de specialisatie. Ganna
is een fulltimetijdrijder en achtervolger. Hij eet,
leeft en slaapt op die TT-fiets en men vermoedt
dat hij al het andere in zijn leven in die gehoekte
houding doet. Wout van Aert is een hobbyist op
zijn tijdritfiets, maar wel een verdomd goede.
Wellicht is Van Aert intrinsiek een groter tijdritta-
lent en een grotere wattageproducent dan
Ganna, maar die heeft deze zomer wel twee keer
zijn volkslied horen spelen. Van Aert was twee

keer tweede.
Ganna haalde twee op twee

voor de doelen die hij zich had
gesteld: op de Olympische Spe-
len kwam hij in de wegtijdrit
nog wat tekort op dat geacciden-
teerd parcours maar in de ploe-
genachtervolging, zijn
hoofddoel, pakte hij goud. Giste-
ren werd op het Brugse ’t Zand
opnieuw Fratelli d’Italia ge-
speeld, deze keer na afloop van
de tijdrit van het wereldkampi-
oenschap.

Hoe kan dat nu, vroeg men
zich in de Sporza-studio af, het
EK verliezen en twee weken
later het WK winnen. Tja, dat is
nu pieken en finetunen naar
één doel en niet panikeren als
het onderweg ingecalculeerd
wat minder loopt. Van Aert was
eerlijk: dit is het zilver te veel.

Hij moet nog wel even deze week en ook nog
volgende week, maar als we zijn palmares van
2021 vergelijken met dat van Ganna deze zomer,
is het duidelijk dat specialisatie de beste garantie
is op prijzen. Voorlopig heeft zegekoning Van
Aert (dertien overwinningen) dit jaar Gent-We-
velgem en de Amstel Gold Race gewonnen, en
nog wat Tour-ritten, maar geen enkel Monu-
ment. Dat mag tot enige reflectie aanzetten met
betrekking tot volgende zondag en zal ongetwij-
feld voor enige druk zorgen.

Tot slot nog deze bedenking: hoe zou bonds-
voorzitter Tom Van Damme zich gisteren hebben
gevoeld? Zo’n Renato di Rocco als vicevoorzitter
van de UCI en voorzitter van de Italiaanse wieler-
bond zien blinken op dat Belgisch podium, hem
zijn renner Ganna het goud zien overhandigen
en dan te moeten luisteren naar Fratelli d’Italia
en niet de Brabançonne… Dat alles in de weten-
schap dat het Di Rocco is die hem uit het nieuwe
comité directeur van de UCI heeft geknikkerd,
dat zal pijn hebben gedaan.

Een verkenning van het parcours werd ex-renner en wieleranalist Chris Anker Sørensen fataal
na een aanrijding met een havenbusje. © AFP
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Ik wil het risico op valpartijen niet meer
lopen, vooral omdat de veiligheid van de
renners niet verbeterd is de laatste jaren

TONY MARTIN KONDIGT ZIJN AFSCHEID VAN DE WIELERSPORT AAN VIA INSTAGRAM

Cian Uijtdebroeks betrapt inbreker en
loopt daarbij spierscheurtje op

Behoudens onverwachte
wendingen rijdt Mathieu
van der Poel zondag het
WK. Dat is de conclusie na
een weekend waarin hij
extra wedstrijdritme
opdeed door zowel zater-
dag als zondag te koersen.
De rug hield stand. Maar
met welke vorm Van der
Poel zondag start, daar is
een glazen bol voor nodig.

Op het display van Mathieu van
der Poel staat een balkje met 
‘loading’ onder. De Nederlander
probeert in allerijl vorm op te
doen voor het slot van het weg-
seizoen. Samen met zijn team
doet hij er alles aan om dat
groene streepje zo dicht mogelijk
bij de 100 procent te krijgen voor
de start van het WK.

Dit weekend bestond die mis-
sie uit wedstrijdritme opdoen.
Zaterdag in de Primus Classic
(8ste na een lekke band op
20km van de meet) en zondag
in de Gooikse Pijl (46ste op 11
seconden van winnaar Jakob-
sen). Zaterdag klonk Van der
Poel positief. “Met mijn rug gaat
het goed, maar de conditie was
na enkele zware trainingen een
paar dagen eerder niet top. Ik
ben blij met de vooruitgang. We
doen er alles aan, maar in ideale
omstandigheden kan ik het WK
nooit rijden.”

De rug hield het ook tijdens
de Gooikse Pijl waar MVDP op-
nieuw 199 km aan de teller toe-
voegde. “Zijn rug is niet langer
het probleem”, zei Alpecin-
Fenix-manager Christoph Rood-
hooft. “De conditie is nu het
grote vraagteken. We gaan er-

van uit dat Mathieu zondag het
WK kan rijden, maar dat hij er
in een optimale conditie kan
wedijveren met de besten, dat
is een utopie. Hij heeft een
hoogtestage moeten afbreken.
Dat maak je natuurlijk niet meer
goed. Hij zal degelijk zijn, maar
niet zoals het hoort. Of dat aan
60, 70 of in het geval van een
superdag aan 95 procent is, dat

wordt koffiedik kijken.”
Van der Poel start met andere

woorden als outsider en dat had
Roodhooft uiteraard liever an-
ders gezien. De GP Denain die hij
dinsdag in principe rijdt, zal daar
evenmin verandering in bren-
gen. “We kijken even hoe het
vandaag met zijn rug gaat omdat
hij vorige week wat last had na
de Antwerp Port Epic, maar nor-
maal gezien start hij morgen wel.
Alleen gaat dat ook niet voor een
onwaarschijnlijke conditieboost
zorgen. Veel tijd rest er niet meer.
Mathieu kan naast die wedstrijd
misschien nog één kwalitatieve
training inlassen, maar daarnaast
zal hij ook moeten rusten. Hij zal
de koers moeten ondergaan en
zien waar hem dat brengt. Het is
niet anders.” (HLN)

‘Met mijn rug gaat
het goed, maar de
conditie was 

na enkele zware
trainingen 
niet top’

MATHIEU VAN DER POEL

Belgische
rensters blij met
WK tijdrijden

Sara Van de Vel en Julie Van de
Velde zijn de Belgische rensters
vandaag in het WK tijdrijden
voor vrouwen. Van de Vel werd
na haar negende plaats op het
EK in extremis aan de selectie
toegevoegd. “Een beetje onver-
wacht, maar wel blij om er bij te
zijn in eigen land”, aldus de ex-
triatlete. Net als Van de Vel
schotelt dit WK ‘local kid’ Van de
Velde een parcours voor dat
haar ligt. “Snel, vlak, niet te
technisch. Zodat ik lekker kan
‘brommeren’. Al moet ik mezelf
in dit sterke deelnemersveld,
tussen al die grote motoren,
weinig illusies maken over een
topvijftienpositie. Ik ga het beste
van mezelf geven.” (JDK)

Florian Vermeersch mikt
op medaille WK U23
Lotto-Soudal heeft dan toch een
Belgische renner op het WK.
Florian Vermeersch (22) rijdt
zowel de tijdrit als de wegrit bij
de U23. “Ik heb niet het gevoel
dat ik de eer van de ploeg ab-
soluut hoog moet houden”,
lacht hij. “Daar zijn nog andere,
buitenlandse ploegmaats voor
zoals Ewan en Degenkolb.” De
Oost-Vlaming start met Vuelta-
benen. “Ik ben goed uit mijn
eerste grote ronde gekomen.”

Dat opent perspectieven. “Ik
zou heel graag het podium ha-
len, in beide wedstrijden. Maar
ik staar me niet blind op de
U23, want ook al heb ik als prof
met WorldTour-ervaring mis-
schien een bonus: het niveau

ligt echt hoog bij de beloften.
De Europese kampioen, Price-
Pejtersen, wordt een van de te
kloppen mannen. Luke Plapp
ook, die al bij Ineos heeft gete-
kend. Het parcours staat me
enorm aan. Lastig, omdat er
geen enkel recuperatiestuk in
zit. Maar als ‘zwaargewicht’ van
81 kilo, die heel lang aan een
hoog tempo kan rijden, speelt
dat vlakke traject wel in mijn
voordeel.”

Tweede Belg op het WK tijd-
rijden U23 is Jenno Berckmoes,
die volgend jaar prof wordt bij
Sport Vlaanderen-Baloise. “Ik
moet vooral veel bijleren op dit
hoge niveau. Stelen met de
ogen dus.” (JDK)

Van der Poel voor de start van de Gooise Pijl. © GEERT TRESIGNIE

Stel je voor. Je komt thuis van
het EK, kruipt in bed, hoort
plots gestommel op het afdak
onder het openstaande raam
van je slaapkamer, gaat kijken
en… staat oog in oog met een
inbreker. Het overkwam Cian
Uijtdebroeks (18) vorige week.

“Ik was alleen en had het
alarm niet geactiveerd. Ik dacht:
‘geen probleem, hier in Wallo-
nië zitten geen inbrekers. Wel,
dus. In een eerste reflex sloot ik
het raam, omdat de man langs
die weg wilde binnenkomen.
(lacht) ‘Je had ook de voordeur
kunnen nemen’, zei ik hem.
‘Gewoon even aankloppen’.
Neen, grapje. Ik spurtte de trap
af, zette het alarm aan en repte

me weer naar boven. Daarbij
moet ik een verkeerde bewe-
ging hebben gemaakt en een
spierscheurtje achter de knie-
holte hebben opgelopen.

“Toen ik de volgende dag
wilde fietsen, lukte het niet
meer. Even vreesde ik voor
mijn WK. Ik bleef een paar da-
gen aan de kant en bouwde dan
rustig weer op. Pas zaterdag
heb ik voor het eerst opnieuw
deftig kunnen trainen. Dat is
wel goed verlopen. Afwachten
nu hoe mijn lichaam gaat rea-
geren morgen, op het WK tijd-
rijden. Die laatste prikkel was
cruciaal. Maar ideaal is mijn
voorbereiding dus niet verlo-
pen.” (JDK)

‘Pas zaterdag heb
ik voor het eerst
opnieuw deftig
kunnen trainen’

CIAN UIJTDEBROEKS

Van der Poel rijdt WK:  ‘Maar
geen optimale omstandigheden’


