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Afknapper, mag dat?

isschien moeten we dat nooit meer
doen, een wereldkampioenschap
wielrennen op de weg naar België
halen. Wat hebben deze acht
dagen bijgebracht aan de Belgische
sport? Meer frustraties dan triom-
fen. Geen enkele keer stond een
Belg op één, geen enkele keer de
Brabançonne gehoord. De buit na
acht dagen wereldkampioenschap-

pen wielrennen was één keer zilver en drie keer
brons. Mogen we dat een afknapper noemen?

De eerste dag tussen Knokke en Brugge bleek
uiteindelijk de mooiste: zilver en brons in de tijd-
rit bij de elite. Daarna vielen nog twee bronzen
tijdritmedailles te bewonderen. Alle medailles
waren met een gouden randje. Welnu, ik zit al
lang in de topsport, ik heb nog nooit een zilveren
of bronzen medaille gezien met een gouden
randje. Zilver is zilver, dat krijg je alleen maar als
je goud verliest. Brons is in vele gevallen zelfs
mooier dan zilver.

Vier Belgische medailles na
drie dagen competitie, dat liet
het beste vermoeden, want toen
moest het nog beginnen op de
weg, onze specialiteit, en daar
hadden we op maat van de
Flandriens een fantastisch par-
cours uitgetekend, waar onze
Wout en onze Thibau en ons
Lotte ofwel niet konden verlie-
zen, ofwel heel veel kans maak-
ten op winst en als het geen
winst zou zijn, dan toch een me-
daille.

Hoe ging dat alweer? Thibau
Nys werd zesde, Lotte Kopecky
werd zestiende en Wout van
Aert elfde. Geen haar op mijn
hoofd dat er aan twijfelt dat
deze atleten – superatleten jawel
– hun stinkende best hebben ge-
daan, maar het moet eens gedaan zijn met die
onzinnige verwachtingen. De eindbalans na vijf
wegritten: 0 medailles, nul, en een vierde plek
voor homeboy Stuyven.

Kunnen we in het vervolg ook stoppen met
om de drie maanden iemand de beste renner
van de wereld te noemen? Julian Alaphilippe was
het al, Mathieu van der Poel was het ook en na
zijn Tour en zijn Olympische Spelen was Wout
van Aert plots de allerbeste van de hele melk-
weg. Supergoede renners, ja, maar de beste?
Samen hebben ze dit jaar nog geen enkel monu-
ment en geen enkele grote ronde gewonnen.

Neen. Soms is Van Aert outstanding, soms is
Van der Poel dat en heel af en toe ook Julian Ala-
philippe. Of een andere, zoals Tom Pidcock. Of
Remco Evenepoel. Hij was de beste Belg in
koers. Dat liet hij een beetje te veel, te graag zien.
In opdracht of uit eigenbelang, dat is niet duide-
lijk. Niet alleen was net als in Tokio zijn bordje

leeg toen de kopman hem het hardst nodig had,
maar hij was gisteren gewoon beter dan zijn kop-
man.

Tot slot nog een woordje over dat weergaloze
volksfeest in Leuven. Een feest is nooit een feest
als supporters een andere dan hun eigen favoriet
niets gunnen. Alleen de Wout, de Remco en de
Jappe werden aangemoedigd, alleen anderen
werden aangemaand niet te hard te rijden – wat
nog randje sympathiek is. Toen Julian Alaphi-
lippe alleen voorop reed werd hij bekogeld met
bier en uitgescholden. Waar is het in godsnaam
misgegaan met het wielrennen? In de cross na-
tuurlijk, want daar bestaat al langer de debiele
gewoonte om bier of in het ergste geval urine te
gooien naar elke niet-landgenoot die op kop
rijdt.

Wat hebben deze acht dagen uiteindelijk bij-
gebracht? Niets, het was de bedoeling dat dit WK
de Vlaamse sport bij uitstek – het wielrennen –
en vooral Vlaanderen ten goede zou komen. De

plaatjes van de kust, Damme en
Brugge waren mooi, met dank
aan het weer. Of dat nu de bui-
tenlandse wielerliefhebber – be-
staat die, en zo ja heeft die
massaal gekeken? – zal overha-
len om volgend jaar en masse de
Vlaamse polders en kunststeden
te bezoeken is nog maar de
vraag.

Misschien is die wel plots-
klaps idolaat van Vlaams-Bra-
bant en haar hoofdstad Leuven,
wie weet? De commentatoren
van Sporza deden hard hun
best. Vanuit hun snelcursus
stadgids konden ze alle straatna-
men en hoekjes opdissen. Mi-
chel Wuyts kende zelfs voor elke
Leuvense hoek een anekdote,
maar buitenlanders kijken niet
naar Sporza.

Bovendien zat dat parcours wielertechnisch
misschien goed in elkaar – met dank aan gretige
renners, want bij de vrouwen was het dan weer
pokkesaai – maar toeristisch erg uitnodigend was
het nu ook weer niet. Leuven zal volgend jaar
echt geen enkele Europese wielerfanaat over de
vloer krijgen, tenzij die ook iets heeft met lintbe-
bouwing en ruimtelijke wanorde.

Dit WK heeft dertien miljoen euro gekost uit
de Vlaamse pot. Ter vergelijking: het totale top-
sportbudget van Vlaanderen bedraagt 26 miljoen
euro. Wielrennen is met afstand ook zonder het
WK de bestbedeelde sport uit de subsidiepot.

Het zou gepast zijn als naast toeristische,
voortaan ook sportieve overwegingen zouden
meespelen om geld vrij te maken voor dat soort
organisaties. In dat verband kan misschien eens
worden gedacht aan andere sporten, bijvoor-
beeld voor de kwalificatietoernooien voor Olym-
pische Spelen die er al snel aan komen.

Jasper Stuyven (r.) kon nog voor een wegmedaille zorgen in een sprint met drie om de tweede
plaats, maar strandde op de vierde plaats. © BELGA
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Kopecky zakt er helemaal door:
‘Teleurstelling na teleurstelling’
‘Niet eens top tien. Dit is
niet waarvoor ik naar hier
gekomen was.’ Lotto
Kopecky (25) was er het
hart van in, die zestiende
plaats vond ze maar niets.
Haar WK is een desillusie.

Kopecky probeerde zich sterk
te houden na de finish in Leu-
ven, maar het leek alsof ze
vocht tegen de tranen. Het kan
ook gewoon de vermoeidheid
geweest zijn. Ze haalde de
schouders op. “Het is teleurstel-
ling na teleurstelling”, zei ze.
“Op de duur kan je wel makke-
lijker relativeren.”

Het leek net het omge-
keerde. Ze had zich veel voor-
gesteld van dit WK in eigen
land, maar het wil dit seizoen
maar niet lukken op de grote
momenten. In de Ronde van
Vlaanderen had Kopecky een
topdag, maar werd ze genekt
door kettingproblemen. In de
olympische wegrit was ze su-
per, maar belandde ze net naast
het podium. In de olympische
ploegkoers en het omnium viel
ze letterlijk weg. En nu dit.

Het scenario was eigenlijk
gunstig voor haar. Ze is rap, dus
in een sprint had ze kans, maar
Kopecky kwam niet meer aan
spurten toe. Leeggereden?
“Bwa, ik wist op drie kilometer
van het einde al dat ik het
mocht vergeten. Ik zat te ver
achteraan. Er was geen ruimte
meer om op te schuiven. Al dat
draaien en keren in die straat-
jes, telkens vol optrekken na
elke bocht: ik had mijn sprint
al drie keer gereden.”

Niet meer kunnen opschui-

ven: dat is ook een teken dat
het vet van de soep is, maar Ko-
pecky zocht de oorzaak elders
in de koers: bij de laatste twee
beklimmingen van de Wijnpers
kwam ze telkens in de proble-
men. “Ik had nochtans het ge-
voel dat ze me er daar niet gin-
gen afrijden als ik bij de eerste
vijf had kunnen opdraaien en

vol had kunnen doorrijden.
Maar mijn positie was slecht, ik
zat twee keer te ver. Dan moet
je remmen bij het opdraaien en
de inspanning die je dan moet
doen, is moordend.”

Een goede Jolien D’hoore
zette in de voorlaatste ronde de
situatie nog recht voor haar. De
groep brak op de Wijnpers en
Kopecky belandde in het
tweede deel, met zo’n vijftien
seconden achterstand, maar
D’hoore reed zich leeg voor
haar kopvrouw. In de laatste
ronde bleven 25 rensters over,
Kopecky hing nog net aan het
staartje, en daar bleef ze de fi-
nale vijf kilometer hangen. “Het
is gewoon mijn eigen fout”, zei
ze, boos op zichzelf. “Ik had
vooraan moeten zitten.” (BA)

‘Ik wist op drie
kilometer van het
einde al dat ik het
mocht vergeten.
Ik zat te ver
achteraan’
LOTTE KOPECKY

Van der Poel nog
achtste: ‘Heb
vooral afgezien’

Op de voorste rij hebben we
hem tegen zijn natuur in amper
gezien op dit WK. Mathieu van
der Poel (26) had zoals hij zelf
aankondigde niet de beste con-
ditie na rugproblemen de voor-
bije weken. “Ik heb eigenlijk
vooral afgezien. In de eerste
wedstrijdhelft was ik echt niet
goed en raakte ik vaak achterin
het peloton verzeild. Ik zag het
heel somber in, maar na die
laatste Flandrien-lus, kwam ik er
een beetje door. Ik moest in de
finale minder zitten snokken,
maar ik had geen overschot. Ik
hoopte nog voor een medaille
te kunnen sprinten. Gelukkig
heeft Dylan er eentje kunnen
bemachtigen.” (HLN)

Jasper Stuyven grijpt 
net naast troostprijs
In volle finale leek Jasper Stuy-
ven op weg naar een podium-
plek. Zijn spurtkansen zagen er
goed uit, maar het werd uitein-
delijk de vierde plek.

In zijn Leuven kreeg hij een
kans om het po dium te bestij-
gen voor een uit zinnig Ladeu-
zeplein. Het had wat geweest,
maar hij greep er in een sprint
met vier om de tweede plek net
naast. “Ik ben er niet goed
van”, zei Stuyven. “Doodjam-
mer is het. Ik denk dat het niet
meer dan normaal is dat ik
zwaar teleurgesteld ben. Het
was vrijwel uniek om door deze
menigte te mogen rijden. Ik heb
kippenvel gehad. Het was op
zich geweldig eigenlijk, maar

het is gewoon klote dat ik nog
gevloerd word door die jongens
en geen medaille pak.”

Kreunend en puffend spurt-
ten de vier achtervolgers over
de meet. Dat Van Baarle – op
papier de traagste – het uitein-
delijk haalde, zegt veel over wat
de vier nog in de tank hadden.
“Je kon het moeilijk spurten
noemen. Het was meer hard
naar de aankomst rijden. Dat ik
geen medaille zou pakken, was
een scenario waar ik geen re-
kening mee hield. Ik wist dat
het alle drie jongens waren die
nog sterk kunnen zijn na een
zware wedstrijd, maar dit... Ik
had zo graag nog voor die
troostprijs gezorgd.” (SJH)

Kopecky voelde zich goed, maar moest op de belangrijke
momenten toch passen.© PHOTO NEWS

Remco Evenepoel (21) diende
het vaderland met zijn favoriete
wapen: de aanval. Ontketende
een oorlog in volle hevigheid.
Maar zag de twee generaals
sneuvelen op het veld van eer.

Eddy Merckx kan gerust zijn.
Met de trouw en de loyaliteit
van Remco Evenepoel is niets
mis. De geboren leider/winnaar
in hem heeft er geen moeite
mee om zich af en toe eens te
‘downsizen’ tot pure knecht en
zich nederig naar de ploegtac-
tiek te plooien. Tot diep in de
finale reed hij zich de ziel uit
het lijf voor Van Aert en Stuy-
ven. “Ik deed mijn job. Voerde
uit wat mij werd gevraagd, net
als de rest van de ploeg. We re-

Superknecht Remco Evenepoel offerde
zich volledig op voor de kopmannen

den stressloos, maakten geen
domme fouten. Onze koers was
perfect, het resultaat jammer
genoeg niet. Dit had een belo-
ning verdiend, in de vorm van
een medaille of trui.”

In het zicht van de Smeys-
berg sloot een groep met Wout
van Aert en Jasper Stuyven aan
bij Evenepoel, die voorop reed
met vier kompanen. “‘Drijf het
tempo maar op, zodat we de
kloof met de achtervolgende
groep zo breed mogelijk uitbou-
wen’, droeg hij me op. Even
had ik het op de Smeysberg las-
tig om aan te klampen. Maar
daarna heb ik me helemaal
leeggereden voor hem tot in
Leuven.” (JDK)

‘Onze koers 
was perfect, het
resultaat jammer
genoeg niet. Dit
had een beloning

verdiend’
REMCO EVENEPOEL
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Voor Marianne Vos schaam ik me de ogen uit mijn kop. 
Als je de sprint terugkijkt… dat moet beter.  De andere 
meiden die er nog zaten mogen zich dat aanrekenen
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