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Ik volg het WK samen met Patrick
Lefevere. Ik ga hem wat opstoken.
‘Awel? Wat doet dieje kleine naa?’

TOM BOONEN ANTWOORDT OP DE VRAAG WAT EVENEPOEL ZAL DOEN ALS ALAPHILIPPE ZONDAG AANVALT, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’
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Harm Ottenbros

et onnavolgbare bedrijf Editions Pa-
nini heeft het plakboek van het WK
wielrennen gestuurd. En niet alleen
het plakboek, maar daarbij ook een
blokje kaartjes met een elastiekje
rond. Op het eerste gezicht konden
dat er nooit 155 zijn, maar u zou ver-
baasd zijn hoeveel kaartjes in zo’n
stapeltje gaan. Een uurtje en 1 tot 155
waren netjes ingeplakt. 2, 24, 33, 57,

62, 112, 125, 132, 133, 134 en 147 heb ik dubbel.
Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen,
vooral kinderen vinden ze wel fijn. Die krijgen
dus voorrang en dat geldt ook voor het hele
plakboek, maar pas na het WK.

Zijn we in de ban van die wereldkampioen-
schappen wielrennen in ons land? Sporza wil
ons laten geloven dat het één groot feest is met
Belgische triomfen alom en elke medaille heeft
een gouden randje. Zelfs bij de gemengde achter-
volging leuterden ze op een
paar kilometer van de aankomst
nog over een mogelijke Belgi-
sche medaille terwijl een kleuter
kon zien dat het hooguit een
vijfde plek zou worden tenzij ze
ineens tegen honderd per uur
zouden finishen.

Het voorlopig Belgisch bilan,
met nog drie wegritten te gaan,
oogt te mager: vier medailles,
oké, maar nog geen enkele keer
goud, nog geen Brabançonne
gehoord. Geen paniek, zondag
wordt de kers op de taart gezet,
dat lezen en horen we overal.
Onze eendrachtige tricolore
garde zal al die kneusjes van an-
dere landen in bedwang hou-
den, Remco zal hen finaal
slopen en Wout zal het op ma-
jestueuze wijze afmaken, dat
kan niet misgaan. Of wel.

Hoeveel keer denkt u, heeft een renner een
WK in eigen land gewonnen? In de laatste halve
eeuw drie keer. Jan Raas in Valkenburg 1979 en
Bernard Hinault in Sallanches in 1980, twee keer
op parcoursen die op maat van de lokale favoriet
waren uitgetekend. De laatste keer was Alessan-
dro Ballan in 2008 in Varese.

Het scenario van toen zou zich perfect kun-
nen herhalen. Dé topfavorieten, Tom Boonen,
Oscar Freire en Paolo Bettini, beloerden elkaar
te veel en misten daardoor de definitieve vlucht.
Daarin zaten achttien renners met vier Belgen
die net als de Italianen Ballan en Cunego geen
zin hadden om te wachten op hun kopman en
doorreden. Philippe Gilbert en Greg Van Aver-
maet konden het niet afmaken, Ballan wel.

Neem alvast de praatjes van dat eendrachtig
Belgisch team met een serieuze korrel zout. Het
is zondag eerst elk voor het eigen vel, dan voor
de merkenploeg en dan pas voor het land. De

tijd is misschien voorbij dat ploegleiders publie-
kelijk verordonneren dat hun renner niet achter
een renner uit hun merkenteam mag rijden,
maar wielrennen blijft een sport met veel verbor-
gen agenda’s. Zelfs met een lage bloedsuikerspie-
gel wilde Patrick Lefevere het niet met zoveel
woorden zeggen, maar gaf toch toe ‘ontgoo-
cheld’ te zullen zijn als de ene DCQS’er zondag
de andere terughaalt.

Bekijk de samenstelling van de Belgische
ploeg en dan weet u meteen hoe het eraan toe
zal gaan, of zou moeten gaan. Tim Declercq rijdt
zolang mogelijk mee op kop, dat is duidelijk.
Wout van Aert is de kopman, dat is ook duide-
lijk, op papier althans. Jasper Stuyven en Remco
Evenepoel denken ook een kans te hebben,
maar spreken dat dan weer niet uit. Maar een
goede ontsnapping met hen erbij die (te) ver
draagt en Wout van Aert die de benen stil moet
houden, geen radiocommunicatie en voor je het

weet is daar de meet.
Verder zijn er nog Dylan

Teuns, die iedereen zal terugha-
len behalve Sonny Colbrelli en
Matej Mohoric van zijn Bahrein.
Yves Lampaert zal op zijn adem
trappen als Kasper Asgreen,
Mikkel Honoré, Julian Alaphi-
lippe en Florian Sénéchal een
poging wagen. Jasper Stuyven
zal Mads Pedersen van zijn Trek-
Segafredo toevallig niet zien
wegrijden, jammer. En zo kan je
de hele rij afgaan. Tiesj Benoot
en Victor Campenaerts zullen
Van Aerts trouwste soldaten
zijn, tenzij... ze er in de eindfase
niet meer aan hangen.

Buitenlandse favorieten zon-
der ploegmaats in de Belgische
ploeg zijn er ook genoeg: Tom
Pidcock van Ineos, Mathieu van
der Poel van Alpecin-Fenix,

Magnus Cort Nielsen en Michael Valgren van EF
Education en Michael Matthews van Team Bike
Exchange. Behalve Van der Poel hebben die
wel weer genoeg volk van hun merkenteam in
andere landen om een handje te helpen.

Wout van Aert heeft die niet. Jumbo-Visma
heeft maar vier renners aan de start zondag,
evenveel als Alpecin-Fenix. Daartegenover
staan de machtsblokken van Team UEA (16),
Deceuninck-Quickstep (15), Ineos (12) en
Astana (11).

Als Van Aert wereldkampioen wordt in eigen
land, met die dubbelspionnen in de eigen ploeg,
de beperkte steun van ploegmaats uit andere
landen en op een parcours met meer interval en
acrobatie dan hem lief is, doet hij beter dan
Eddy Merckx. Die verloor in het jaar 1969 waarin
hij zelden verloor door onderhuidse rivaliteit in
de Belgische ploeg het WK in eigen land. Van
Harm Ottenbros, godbetert.

Eddy Merckx verloor in 1969 door onderhuidse rivaliteit in de Belgische ploeg het WK in eigen
land. Van Harm Ottenbros, godbetert. © JEAN GUYAUX
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Van der Poel ziet in Van Aert 
een mogelijke bondgenoot
‘Ik zou niet aan de start
staan als ik niet dacht dat ik
een rol van betekenis kon
spelen’, zegt Mathieu van
der Poel. Hij weet wel: ‘Van
Aert is topfavoriet. Dan is
het aan de Belgen om de
koers in handen te nemen.’
Maar een bondgenootschap
is niet uitgesloten. 

Zijn rugproblemen zijn nog niet
helemaal van de baan. “Ik voel
het tijdens elke koers nog.” Maar
een WK in ‘zijn’ België, ook al
staat er ‘Nederland’ op zijn pas-
poort, was te speciaal om te la-
ten schieten. “Ik voel me vrij
oké. Ik zal niet top zijn. Maar ik
kan een rol van betekenis spe-
len. Anders zou ik niet aan de
start staan. En dat het in België
is, heeft wel meegespeeld om er
toch alles aan te doen om aan
de start te staan. Ik woon er al
heel mijn leven, de mensen zijn
gek van koers. Het wordt een
bijzonder WK.”

Een waar Mathieu van der
Poel gezien de omstandigheden
geen topfavoriet is. Wel zijn eeu-
wige schaduw Wout van Aert.
“Wout is de grote favoriet. Als
je ziet hoe hij de voorbije weken
aan het koersen is, kan dat niet
anders.”

Van der Poel duwt de Belgen
met plezier in de favorietenrol.
“Het is aan hen om de koers in
handen te nemen en te contro-
leren.” Maar zich wegsteken? Dat
is niets voor Van der Poel. Een
bondgenootschap met Van Aert
behoort bij de mogelijkheden in
de finale. “Ik ga wat verstandiger
moeten koersen, gezien mijn
voorgeschiedenis. Maar Wout en

ik hebben al in verschillende
koersen in het verleden bewezen
dat we elkaar soms nodig heb-
ben. Hetzij in het controleren,
hetzij afspraken maken om el-
kaar niet constant terug te gaan
halen in de aanval.”

Al ziet Van der Poel wel nog
meer kanshebbers. “Ik ver-
wacht veel van het Franse team
met titelverdediger Julian Ala-

philippe. Die zal in orde zijn.
Colbrelli is heel sterk. Als je ziet
dat Remco Evenepoel hem er
niet afrijdt op zo’n lastig par-
cours, dan ben je in orde. We
zullen aan hem een taaie klant
hebben. De Denen hebben een
sterk blok, met veel aanvallers.
Zij zullen wellicht voor een open
koers gaan. En Caleb Ewan? Hij
is een groot vraagteken, maar
als hij in orde is, dan wordt hij
gevaarlijk.”

Na het WK rijdt Van der Poel
nog één koers, Parijs-Roubaix.
“Daarna wacht een iets langere
rustperiode in vergelijking met
andere jaren. Ik moet mijn rug
de tijd geven om volledig te her-
stellen. Dus wellicht zal ik voor
december niet in het veld dui-
ken.” (NVK/BELGA)

‘Wout en ik
hebben al

bewezen dat 
we elkaar soms
nodig hebben’
MATHIEU VAN DER POEL

Lotte Kopecky:
‘Hoop op sprint
met kleine groep’

De laatste procentjes zijn erbij,
Lotte Kopecky is klaar voor het
WK van zaterdag. Dat vertelde ze
op haar laatste persconferentie.
“Die ritzege in de Trophée des
Grimpeuses, op een zwaar par-
cours, heeft me extra vertrouwen
geschonken. Dat had ik toch nog
even nodig na mijn tegenvallend
EK. Ik voel me goed nu, en hoop
in Leuven een beetje te kunnen
terugvallen op mijn ervaringen
van de vele finales die ik afgelo-
pen seizoen heb gereden. Het
wordt een moeilijke koers om
te controleren, maar het par-
cours moet me beter liggen
dan in Tokio. Een sprint met een
kleiner groepje zou ideaal zijn
voor mij.” (JDK)

Uijtdebroeks meteen uit koers door val,
Van Mechelen beste Belg bij junioren

Vallen bij de vleet, wordt er ge-
daan in de WK-wegrit voor U23.
Bij de slachtoffers ook vier land-
genoten. Fabio Van den Bossche,
Arnaud De Lie, Lennert Van Eet-
velt en Stan Van Tricht zelfs tot
twee keer toe. Chaos dus, op het
Flandrien- en Leuven-circuit. En
dat heeft volgens Johan Mu-
seeuw, die het parcours de voor-
bije weken uitvoerig verkende,
één belangrijke reden. 

“Het is een parcours dat nauw
aansluit bij de Ronde van Vlaan-
deren. Constant draaien, keren,
op en neer. Als renner weet je
dan dat je constant voorin moet
zitten, liefst in de eerste twintig,
dertig. Want achteraan staat de
deur open en vallen ze af. Dat

vooraan positioneren lukt niet al-
tijd. Het is vechten voor de beste
posities en dat creëert automa-
tisch meer nervositeit in het pe-
loton. Met crashes tot gevolg.”

Volgens Museeuw is een her-
haling van dat scenario zondag,
in de WK-wegrit voor de elite,
weinig waarschijnlijk. “Profs
hebben al iets meer ervaring met
dat soort parcours en die manier
van koersen. De eerste 150 kilo-
meter haspelen ze doorgaans
rustiger af, opschuiven doen ze
pas later in de koers. Bij de U23,
en ook bij de junioren, is de af-
stand korter. Daar krijg je geen
halfuurtje de tijd om even op
adem te komen. Met alle chaos
van dien.” (JDK)

Van der Poel maakt zijn rentree in de Antwerp Port Epic. ‘Het
wordt een bijzonder WK’, zegt de halve Belg. © PHOTO NEWS

Twee vroege crashes sloegen de
Belgische topfavoriet Cian Uijt-
debroeks op het WK junioren
meteen uit titelkoers. 

“Bij de tweede vloog ik over
iedereen heen, pal met mijn
rug op een fiets”, vertelde Uijt-
debroeks. “Ik stop ermee,
dacht ik in een eerste opwel-
ling. Maar de massa volk op de
Wijnpers schreeuwde me voor-
uit en motiveerde me om door
te zetten tot het einde. Het
werd een tijdrit van 120 kilome-
ter. (lacht) Ik zag het beeld van
Primoz Roglic na zijn valpar-
tijen in Parijs-Nice voor me op-
doemen. Ook hij reed volle bak
door. Ik denk niet dat ik iets ge-
broken heb. Hooguit moet het

Johan Museeuw: ‘Ronde
van Vlaanderen-gevoel’

om een barstje gaan.” 
En een bloedend hart, toen

Uijtdebroeks zag wie op het po-
dium belandde. De Noor Per
Strand Hagenes, eindwinnaar
van de Vredeskoers. De Frans-
man Romain Grégoire, Euro-
pees kampioen. En de Est Ma-
dis Mikhels. “Jongens die ik een
heel seizoen bekamp en waar
ik normaal wel tussen moet
kunnen staan.” 

Vlad Van Mechelen werd
achtste, nadat hij eerder al
vierde werd op het EK. “Dat zijn
goede resultaten voor een eer-
stejaars. Het belooft voor vol-
gend jaar. Ik gaf nog alles, maar
sprintte met verzuurde benen.”
(JDK)

‘De massa volk
schreeuwde me

vooruit en
motiveerde me

om door te zetten
tot het einde’
CIAN UIJTDEBROEKS


