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et begon met Remco Evenepoel die
woensdagavond in Extra Time het col-
loque singulier van het WK-teamover-
leg doorbrak. “Ik zag wel een kans op
dit parcours voor mijzelf, maar het ant-
woord was neen. Ik heb dan maar ge-
knecht.”

Onmiddellijk postte Sporza die
passage uit Extra Time Koers. Die heb
ik geretweet, met het zinnetje: Het

grote gelijk van Eddy Merckx... De reacties kan
je opdelen in drie categorieën. Twee grote:
‘boenk erop’ van de Remco-haters en ‘kalf, on-
nozelaar, ouwe zak’ van de Remco-believers.
Een minuscule minderheid begreep wat er
zondag echt aan de hand was. Dat heb je met
alles wat de directe, simpele sport overstijgt.
Soms is sport niet simpel.

Die retweet werd geliket door zowel bonds-
coach Sven Vanthourenhout als
Wout van Aert. Wat dan weer
werd opgepikt, waardoor Wout
van Aert na zijn verkenning van
de kasseien van Roubaix enige
uitleg verschuldigd was. Vooral
zijn repliek dat Evenepoel meer
praatjes had in de studio van
Extra Time dan tijdens de team-
bespreking, bleef hangen. Het
belangrijkste dat Van Aert zei,
werd er een beetje terloops bij
vermeld: Remco reed niet op
kop zoals afgesproken, hij reed
aanvallend en niet defensief.

Aha. Hoe had Remco dan wel
moeten rijden? Daarvoor is het
interessant om te kijken naar
het parcours. 2.500 hoogteme-
ters, op het eerste gezicht was
dat een eitje. Dat was het bij de
vrouwen, want die koersten
niet, tot de lokale circuits. Bij de mannen was het
andere koek. De koers werd hard gemaakt op
180 kilometer van de finish. Door de Belgen.
Door Evenepoel. Tegen alle afspraken in.

Waarom? In de eerste plaats omdat Remco
Evenepoel een ego heeft van Schepdaal tot de
Noordpool en terug en zichzelf de allerbeste
vindt. Dat is hij heel vaak en dat was hij zondag
misschien, wat niet wil zeggen dat hij had ge-
wonnen, getuige daarvan zijn tweede plaats op
het EK. Op het WK heeft hij bij de eerste de beste
gelegenheid het gas opengedraaid. Geheel naar
zijn eigen fysiologische capaciteiten, met dank
aan dat parcours, maakte hij er een uitputtings-
lag van. Een beetje in de optiek: als ik dan toch
moet knechten, dat de kopmannen mij maar
proberen volgen.

Herinner u de beelden toen hij voorop reed
samen met Tim Declercq, die verschillende
keren raar keek en zelfs iets riep. ‘Geef maar
buzze’ was het alvast niet. ‘Remco vent, niet zo

rap’ komt dichter in de buurt. Herinner u ook de
beelden van Evenepoel die op kop reed van de
eerste groep en de andere Belgen op kop van het
peloton. Waarom was dat, dacht u? Omdat ze
hun eigen superknecht al lang niet meer ver-
trouwden, tiens. Een beetje goedkoop van oud-
bondscoaches als José De Cauwer of Rik
Verbrugghe om bondscoaches Sven Vanthouren-
hout en Serge Pauwels daarvoor de zwartepiet
toe te spelen.

Wat was het resultaat van al dat sleur- en trek-
werk van Evenepoel? Ten eerste dat hij zelf
moest afhaken op het lokaal circuit en nooit in
een situatie belandde waarbij hij aan het eind
een ploegmaat (Alaphilippe of Sénéchal) moest
terughalen. Maar ook dat de zescilinders in zijn
ploeg – zware jongens als Wout van Aert en Jas-
per Stuyven en de rest van de Belgische ploeg –
sneller dan voorzien hun brandstoftank leeg

moesten rijden, alleen al om
hem te volgen.

Op dat parcours aan die hoge
snelheid speelde drafting, wat
normaal tot wel 200 watt winst
oplevert, veel minder een rol
door dat continue afremmen,
draaien en weer optrekken.
Daardoor hebben Wout van
Aert, Jasper Stuyven en Mathieu
van der Poel om en nabij de
7.000 kilocalorieën verbrand.
Klein, zeg maar groot probleem:
dat kan niemand opeten op
voorhand en al helemaal niet
bijvullen tijdens de wedstrijd.
De veel lichtere Alaphilippe
kwam uit bij 5.000 kilocalorieën
en had bijgevolg wel nog wat in
de tank.

Oké, niets zegt dat Alaphi-
lippe ook in een ander scenario

zondag niet de beste was geweest, en al hele-
maal niet dat hij geen verdiende en mooie we-
reldkampioen is, maar dit koersverloop was voor
hem een rode loper. Uitgerold door de Belgische
ploeg. Correctie: door één Belg, die de koers veel
te snel veel te hard maakte, waardoor de andere
Belgen – allemaal zwaardere jongens – in ener-
gienood kwamen.

Rest alleen nog de vraag: waarom heeft Eve-
nepoel net zoals in Tokio zichzelf en uiteindelijk
ook zijn eigen kopman in de vernieling gereden?
Uit dommigheid, koppigheid, slimmigheid, of
laat zijn kampioenenego niet toe dat hij in dienst
rijdt? Was Van Aert in het verlies rijden een op-
dracht vanuit de Wolfpack en is motorgate van
de Ronde van Vlaanderen 2020 nog niet ver-
teerd? Patrick Lefevere had alvast gelijk toen hij
zei dat Remco Evenepoel goed had gewerkt voor
Julian Alaphilippe. En Eddy Merckx ook: of je
neemt hem mee als enige kopman, of je laat hem
thuis.

Remco Evenepoel maakte er in Leuven een uitputtingslag van. Een beetje in de optiek: als ik
dan toch moet knechten, dat de kopmannen mij maar proberen volgen. © PHOTO NEWS
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Ik hoor vanuit bepaalde hoeken dat 
Philippe Gilbert heel rap zou rijden

TIEN JAAR NA ZIJN ZEGE HEEFT JOHAN VANSUMMEREN (40) ZIJN EIGEN FAVORIET VOOR ROUBAIX, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’ 

Remco Evenepoel begint vandaag met
Ronde van Emilië aan Italiaans drieluik
Remco Evenepoel reisde donder-
dag af naar Italië, voor het laatste
drieluik van zijn seizoen. Dat
start vandaag met de Ronde van
Emilië, een pittige semiklassieker
van 195,3 kilometer in de regio
Emilia-Romagna met start in Ca-
salecchio di Reno en aankomst
in Bologna. Onderweg wachten
de Passo Brasa en de Valico di
Monte Luminasio. 

Maar hét zwaartepunt van de
wedstrijd situeert zich in de laat-
ste 37,2 kilometer (vier lokale
ronden van 9,3 kilometer), met
vijf beklimmingen van en finish
op de steile San Luca (2,1 kilome-
ter aan 10 procent gemiddeld
met een piek tot 16 procent). 

Evenepoel kan er de vierde

Belg op de erelijst worden, na
Eddy Merckx (1972), Roger De
Vlaeminck (1976) en Jan Bake-
lants (2015). De laatste twee win-
naars zijn Primoz Roglic (2019)
en Aleksandr Vlasov (2020). Zij
horen ook nu weer bij de favo-
rieten, net als tweevoudig Tour-
winnaar Tadej Pogacar, Diego
Ulissi en Marc Hirschi. 

En Deceuninck-QuickStep
houdt João Almeida en Andrea
Bagioli als ’back-ups’ voor Eve-
nepoel achter de hand. Van Bel-
gische zijde komen onder meer
ook Wellens, Vansevenant en
Hermans aan de start. 

Evenepoel rijdt maandag nog
de Coppa Bernocchi en zaterdag
de Ronde van Lombardije. (JDK)

Evenepoel kan de
vierde Belg op de
erelijst worden in
Emilia-Romagna

Heb je naar de wedstrijden gekeken?
“Ik heb allerlei voorstellen gekregen: om in een
tv-studio te gaan zitten, om naar de vip te komen,
maar ik heb overal neen op gezegd. Ik wilde niet
in Leuven zijn. Natuurlijk kon ik niet ontsnappen
aan de WK-gekte, maar ik wilde het niet ter
plaatse zien.”

Op zondag ben je zelf gaan koersen, in
godbetert Parijs-Chauny.
“Dat was beter dan voor tv te hangen. Dan ging ik
waarschijnlijk toch gefrustreerd in mijn zetel zit-
ten. Ellen was ontgoocheld dat ik weer een week-
end weg was – ze had gevraagd om koekjes te
bakken met de kindjes. Ik heb geantwoord: ‘Zo-
lang ik coureur ben, ga ik er alles aan doen om
het beste uit mezelf te halen. Als ik denk dat ik
deze koers nodig heb om een plek dichter te ein-
digen in Roubaix, dan moet ik dat doen.’”

Met welke verwachting vertrek jij zondag?
“Ik hoop een deftig resultaat te rijden. Top twin-
tig, en liefst dicht bij de top tien. Ik zit nog met
veel vraagtekens, maar ik denk dat dat moet kun-
nen. Op ervaring. Zo’n lange wedstrijd ligt me
ook.”

Als kind gingen thuis de gordijnen dicht en
keken we met het hele gezin naar Parijs-
Roubaix, vertelde je. Ligt de wedstrijd je nauw
aan het hart?
“Roubaix is de meest heroïsche klassieker die er
is. Het is een koers die me enorm aanspreekt.”

In Humowerd je zowaar poëtisch: ‘Op de
kasseien voel ik me een echte krijger’.
“Heb ik dat gezegd? (lacht) Als je goed bent, geeft
het een kick, maar als je slecht bent, is het toch
minder. Het is veel leuker om mensen pijn te
doen dan zelf pijn te hebben. Ik heb het al ver-
teld: na de Ronde van Vlaanderen ben ik moe,
maar na Parijs-Roubaix ben ik kapot. De dag na-
dien voelt het alsof ik een kater heb, terwijl ik niks
gedronken heb. Zelfs zitten doet pijn door de
puisten op mijn zitvlak.”

Gezellig!
“Kom je maandag iets eten? (lacht) Ik heb jaren
gehad dat ik mijn mes en vork enkel nog tussen
de toppen van mijn vingers kon vastpakken
omdat de rest van mijn handen open lag. Maar
het jaar dat ik won (2017), had ik niks. Toen
zweefde ik over de stenen. Mijn fiets danste.”

Heb jij ook zo’n Roubaix gehad waarin je
zeventien keer lek bent gereden?
“Neen, ik moet hout vasthouden. Ik heb vooral
dingen rond mij zien gebeuren. In 2007 heb ik
wel het eerste automatische schakelsysteem van
Campagnolo getest. Ik was mee in de ontsnap-
ping, maar op 50 kilometer van het einde viel dat
spel uit. Ik kon niet meer schakelen. Een mooie
dag, ja. Het jaar dat ik won, heb ik ook pech
gehad. (hij moest toen van fiets wisselen bij het in-
gaan van de finale, BA). Dat was stressen. En moet
je nu wat weten: het is blijkbaar Oli (Naesen) die

toen in mijn derailleur gereden is. Daar kwam hij
donderdag plots mee af, na al die jaren. ‘By the
way, dat was ik’. Ik wist niet wat ik hoorde. Waar-
schijnlijk wilde hij me nog wat ‘moed’ geven voor
zondag, zodat hij kopman kan zijn.” (lacht)

Klopt het dat je bang bent voor de regen?
“Ik zou liever op droge wegen rijden, ja. Het
wordt heel hectisch. Op verkenning zijn al veel
renners gevallen, gelukkig niet bij onze ploeg.
Wacht tot we met 200 man naar zo’n strook stor-
men.”

Wat denk jij als je leest dat collega’s als Tony
Martin, Jolien D’Hoore of Bert De Backer
ermee ophouden?
“Dat het einde nabij is.”

Serieus?
“Kan het anders? Er rijden nog renners rond die
ouder zijn, maar dit gaat geen jaren meer duren.
Ik heb altijd gezegd dat ik ermee zou stoppen als
ik niet meer meekan op het hoogste niveau. Zoals
ik nu rondrijd, wil ik inderdaad niet lang meer
voortdoen.”

Wat zeg je nu? Dat je binnenkort stopt?
“Neen, want ik ga ervan uit dat ik opnieuw beter
word. Ik heb nog een contract voor twee jaar en
dat wil ik zeker uitdoen. Ik wil stoppen zoals een
Valverde: op een schoon niveau. Ik heb me altijd
goed verzorgd. Als dit opgelost is, moet het kun-
nen.”

Met welk niveau neem je vrede?
“Zolang ik top tien kan rijden, vind ik het goed.
En dat was zo in het voorjaar. Ik stond op het po-
dium in de Ronde. Het kan niet dat ik een paar
maanden later zo veel slechter ben. Weet je, door
dit mee te maken, besef ik hoe verwend ik al die
jaren was. Ik reed gewoon van top tien naar top
tien. Die garantie had ik. Nu train ik nog even
hard, maar rijd ik geen enkel resultaat. Ik bedoel
niet dat ik gefrustreerd ben, het is omgekeerd: ik
apprecieer wat er is geweest nog meer.”

Tom Boonen zegt: het moeilijkste is bij jezelf
toegeven wanneer je je beste tijd hebt gehad.
“Dat snap ik wel. Mijn beste tijd zal waarschijnlijk
wel voorbij zijn, maar ik heb nog mooie wedstrij-
den in mij. Alleen heb ik nu even tijd nodig. Mijn
normale niveau is niet meer dat van Wout van
Aert, maar ik hoor wel nog tot de groep daar net
onder. En daar kan je ook een koers mee win-
nen.”

Wat zegt Ellen over je toekomst?
“Zij verlangt wel naar iets anders, en ik begrijp
dat. Ze heeft zich al veel weggecijferd. Als ik nu
op stage vertrek, is dat anders dan een paar jaar
geleden. Als je kinderen hebt, is het moeilijker
om van huis weg te zijn. Daar staat een eindda-
tum op. Ellen weet dat die dichter komt. Ze kijkt
ernaar uit.”

Maar jij doet het nog graag?
“Ja! Super graag. Ik probeer nog elke dag beter te
worden. Ik heb nog altijd ambitie. Ik wil nog koer-
sen winnen, en ik geloof dat dat er nog in zit. Pa-
rijs-Roubaix is belangrijk. Zondag wil ik weten of
ik echt aan het verbeteren ben. Dan kan ik met
een goed gevoel de winter in.”

Zegt de eeuwige optimist.
“Moet ik mezelf ingraven en depressief gaan
doen? Zo ben ik niet. De voorbije maanden
waren niet plezant, maar het leven is nog altijd
mooi.” (BA)

‘Mijn normale niveau is niet
meer dat van Wout van Aert,
maar ik hoor wel nog tot de
groep daar net onder. En
daar kan je ook een koers
mee winnen’


