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het WK’
co werkt heel hard en laat niets aan het toeval
over, maar soms zou hij de dingen wat meer
moeten loslaten.”
Moet Evenepoel soms wat meer neen horen?
“(knikt bevestigend) Hij moet af en toe wat
meer tegenwind krijgen. Soms moet hem gezegd worden: zo is het, en niet anders. Niet iedereen moet in zijn zog lopen. Patrick Lefevere doet dat niet, maar Patrick heeft zestig
mensen in dienst en kan daar niet constant
mee bezig zijn. Het probleem in het wielrennen is dat er heel wat mensen zijn die hun wagonnetje vasthangen aan een renner. ‘Op deze
trein moeten we springen, want hier gaan we
ver mee komen.’ En dat is niet altijd goed.
“Als je een gegronde reden hebt, moet je
durven ingaan tegen iemand. Dat doe ik, en ik
kan dingen zeggen tegen Remco. Hij respecteert mijn mening, maar tegelijkertijd zijn er
ook momenten dat hij niet luistert en dat is
jammer. Ik spreek op hem in, wijs hem op zaken en doe dat voor zijn eigen goed. Op de lange termijn gaan hij en zijn carrière daar meer
baat bij hebben dan met mensen rondom hem
die allemaal ja knikken.”
Jullie praatten een en ander uit na de Spelen. Hoe jammer zijn dan de gebeurtenissen
tijdens en na het WK?
“Heel spijtig. Tijdens de wedstrijd zelf zag ik
niet veel van de koers, maar daarna heb ik het
WK twee keer van begin tot eind herbekeken.
Dan pas zie je dat bepaalde dingen niet volgens afspraak zijn gebeurd.”
Kwam het voor u als een verrassing wat
Remco daarna in Extra Time vertelde? Hij
zei dat de teammeeting onduidelijk was.
“Het was nochtans heel simpel. Remco is na
60 kilometer in de aanval getrokken. Geloof
me, er was geen enkel plan – ik heb mijn
powerpoint nog staan – waarin staat dat hij de
eerste 150 kilometer in de aanval moet rijden.
Het was niet aan Remco om dat te doen, en al
helemaal niet om mee op kop te rijden.”
Te zijner verdediging: Eddy Merckx had net
voor het WK geen mooie dingen gezegd.
Misschien wilde hij zich té graag tonen?
“Hij heeft zich zeker getoond.”
Of reed hij een WK in functie van zijn
buitenlandse ploegmaat, Julian Alaphilippe?
“Ik weet dat die bedenking leeft, maar daar ge-

‘Het probleem in het wielrennen is dat er heel wat
mensen zijn die hun
wagonnetje vasthangen
aan een renner. En dat is
niet altijd goed’

loof ik totaal niet in. Remco zit op dat moment
met niemand in zijn hoofd, denkt alleen aan
zichzelf en wil zich in de kijker rijden. Meer niet.
Dat heb ik ook gemerkt in de dagen na het WK.
Anders doe je geen uitspraken dat je zelf wereldkampioen had kunnen worden. Remco heeft in
Extra Time dingen gezegd die niet kunnen. Er
was een evaluatie gepland en hij had daar zijn
zeg moeten doen, niet in een tv-programma.”
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Ik snap niet dat een bondscoach een renner
niet kan verplichten om aanwezig te zijn op
de evaluatie.
“Ik heb hem daar uiteraard op gewezen, dat
het niet goed voor hem was om verstek te geven. Met zijn afwezigheid heeft hij zichzelf
geen dienst bewezen.”
We zijn nu drie maanden verder. Is alles
intussen uitgepraat?
“Ik heb Remco al een paar keer gesproken,
maar tussen hem en Wout van Aert is nog geen
overleg geweest.”
Was het WK en de heisa erna de uitschuiver
te veel?
“Ik leer daar ook dingen uit. Er gaat geen kans
meer zijn… Hoe moet ik het zeggen... Zulke
scenario’s gaan we niet meer voorhebben.”
Dat hij niet luistert, bedoel je?
“Het zal zo zijn of niet anders.”
Over naar de toekomst en het WK veldrijden in Fayetteville. Had u verwacht dat
Wout van Aert nu al zo sterk zou zijn?
“Wat mij opvalt is zijn blik. Hij straalt, hij rijdt
ontspannen rond, hij maakt weinig tot geen
fouten en als dat wel gebeurt, herstelt hij ze
meteen. Je merkt geen frustratie, hij jaagt zich
niet op en groeit in een wedstrijd. Dat zagen
we de voorbije jaren niet van hem. Het is een
plezier om hem rond te zien crossen.”
Ongetwijfeld weet u al meer over zijn
deelname aan het WK.
“Voor mij is het vrij duidelijk. Op dit moment
ga ik ervan uit dat hij niet gaat. Dat is plan A.
Hij rijdt nu zijn crossen en heeft een plan dat
loopt tot en met het BK. Als daarna verandering komt in zijn plannen, dan is dat plan B.
Het is niet dat hij halsoverkop zal afreizen naar
het WK. Er bestaat een traject om aan het WK
deel te nemen, maar dat hing af van zijn resultaten en zijn gevoel in het veld. Dus er is over
nagedacht, maar plan A is nog altijd een feit en
nog niet in twijfel getrokken. Dus op dit moment is deelname aan het WK in Amerika niet
aan de orde.

Van Aert is op dit moment
onklopbaar in het veldrijden.
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Hij was niet op de meeting. Waarom?
“Hij vond dat hij niet bij die meeting hoefde te
zijn, want hij had achteraf dingen gehoord
waardoor hij het gevoel had dat hij niet bij de
groep hoorde. Verder wees hij nog op een aantal andere zaken. Jammer genoeg stuurde hij
die mail niet alleen naar mij, maar deed hij
een reply all naar zijn ploegmaten. Zijn woorden zijn slecht gevallen.”

Wout Van Aert boekt in Azencross
Loenhout zijn zesde zege op een rij
Wout van Aert ( Jumbo-Visma)
blijft voorlopig onklopbaar in
het veld. De 27-jarige Belgische
kampioen won gisteren de
Azencross van Loenhout, de
derde manche van de X2O Badkamers Trofee. Het was zijn zesde zege in evenveel crossen.
David van der Poel trok als
eerste het veld in. Achter de Nederlander draaiden Laurens
Sweeck, Wout van Aert, Toon
Aerts, Quinten Hermans en de
Zwitser Kevin Kuhn gezwind
mee. Op een modderstrook zette Van Aert de turbo aan. Alleen
Michael Vanthourenhout kon
het achterwiel houden van de
Belgische kampioen. Met nog
iets meer dan twee van in totaal
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zeven ronden te rijden verdapperde Van Aert opnieuw. Vanthourenhout kraakte. Van Aert
kwam niet meer in de problemen en pakte zijn derde zege in
Loenhout, na 2014 en 2016.
Vanthourenhout was tweede en
Toon Aerts derde. Die laatste
verstevigt zijn leiderspositie in
het klassement. De voorbije
drie edities waren een prooi
voor Mathieu van der Poel, die
ontbrak met rugproblemen (zie
ook elders op deze pagina’s). Vorig jaar ging de cross in Loenhout niet door wegens corona.
Thibau Nys won de rit bij de
beloften; het was al geleden van
februari 2020 dat Nys nog eens
een veldrit won. (BELGA)
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Mathieu van der Poel heeft het aan de rug, maar is dat het enige euvel? © BELGA

e Rug… voor Mathieu van der Poel een
wordt, des te makkelijker je de dingen die je
gesel, voor de media een zegen. Zo
pijn berokkenen – lopen bijvoorbeeld – weet te
kunnen heelder kolommen worden
mijden, tot je niks meer doet.
gevuld en gaat het tenminste nog
Oké, Mathieu heeft het aan de rug, maar is
ergens over op de sportpagina’s.
dat het enige euvel? Er zijn gerede twijfels om
Verder moeten die het in deze sportaan te nemen dat het zondagskind na zijn dearme tijden hebben van gouden entresastreus geëindigde zomer een beetje de weg
cotes in een toevluchtsoord voor mafkwijt is geweest. Die val in Tokio op de Olympifiosi, drugsbaronnen en andere
sche Spelen zal ongetwijfeld geen goed hebben
wereldburgers los van de werkelijkgedaan aan zijn statiek, en zoals bekend gaat de
heid, zoals topvoetballers. Waarna die besmet
rug bij de meeste mensen naadloos (er zit nog
uit Dubai terugvliegen. Je kunt het toch zo gek
een nek tussen) over in het hoofd. De uitstraniet verzinnen of in het voetbal gebeurt het.
ling door rugpijn die je in de benen voelt, gaat
Pijnlijke affaire als je het aan je rug hebt als
ook snel tussen de oren zitten.
sporter. Strekken, plooien, buigen, naar links,
De vraag is of Mathieu van der Poel er na
naar rechts, kracht geven, het doet altijd pijn.
Tokio er alles aan heeft gedaan om zijn lichaam
Om het even welke sport, zelfs als de sport
op orde te houden. Of hij misschien niet gegeen sport is, zoals darts, een zere rug voel je
woon op zijn intrinsiek talent in dat naseizoen
altijd. Dan stretch je heel even de pijn weg –
is gestapt. Dat leverde hem nog een mooi resulprobeer de psoas te ontlasten,
taat op in Roubaix, maar laten
opzoeken, helpt echt – en hup,
we wel wezen, dat was een comenkele minuten later, daar is
pleet onnodige spurtnederlaag.
die pijn. Zelfde gevoel bij een
Mathieu van der Poel staat op
hete douche. De spieren onteen kruispunt in zijn carrière.
Van der Poel
spannen, maar als tussen de
Hij hoort inmiddels te weten dat
wervels iets niet in de haak zit
moet inmiddels er ook een bodem zit in zijn
is de foute spanning in geen
schier onmetelijk vat aan talent.
beseffen dat de
tijd terug.
Hij moet inmiddels beseffen dat
Je gaat een stukje lopen,
de concurrentie het verschil in
concurrentie
denkt dat het weg is, een dag
talent heeft gecompenseerd
het verschil in
later sta je geradbraakt op.
door hard werken. Op de fiets
Fietsen dan maar: beentjes
hard werken is voor hem geen
talent heeft
ronddraaien doet goed, kracht
maar wielrennen is
gecompenseerd probleem,
geven kwelt. Apranax helpt,
meer dan… fietsen. Iemand
door hard
maar daar krijg je het dan
moet hem dat toch eens inpepeweer van aan je maag en zo is
ren. Wout van Aert, Julian
werken
het altijd iets met die kloterug.
Alaphilippe en Tom Pidcock
De rug is misschien wel
hebben hem elk op hun terrein
mentaal de meest belastende
al ingehaald.
van alle blessures, al komt een
Fietsen is lol en die lol moet
knie aardig in de buurt. Knieje verdienen met hard werk
pijn gaat soms weg zoals die is gekomen, sponnaast de fiets, in de fitness, zeker als ruglijder.
taan, maar dreigt bij een zware belasting altijd
Niet één keer per week die hele batterij aan
weer op te spelen. Idem voor de rug. Tenzij je
oefeningen uitvoeren, ook geen drie keer per
hard werkt, dan hou je het onder controle.
week, maar als het kan elke dag. Core stability,
Mathieu van der Poel weet waar hij aan toe is.
blessurepreventie, stretching, buikspieren,
Of niet.
rugspieren, TRX, Red Cord, whatever, alles wat
Zijn aftocht in Zolder zondag was een beetje
helpt om rug en buik sterker te maken, elke dag
ontluisterend. Twee dagen later lazen we in een
opnieuw. Het is saai maar het is niet anders. En
krant: er was door ‘een andere rugdokter’ de
als de rug beter aanvoelt, er vooral niet mee opdiagnose van een zwelling op een tussenwervelhouden.
schijf gesteld. Als gepatenteerd ruglijder had ik
En nu we toch bezig zijn met dat topsportwillen weten: L4-L5 of L5-S1? Die schijfjes zijn
bestaan van hem op orde te krijgen, nog een
namelijk de grootste kanshebbers voor wat een
goede raad. Stop met dat gamen uren aan een
paar dagen later werd aangeduid door een anstuk. Ga niet meteen van je fiets naar de douche
dere specialist als een bulging.
en van de douche naar de gamestoel. Niks
Ik ben zelf al zover gevorderd dat ik het heb
slechter voor een slechte rug dan stilzitten met
over mijn eigen mediane protrusie. Dat is een
een gespannen lichaam. Winkelen met de
bulging of uitstulping die bij voorkeur netjes in
madam dan maar? Neen ook niet. Trainen,
het midden uitstulpt en duwt op de zenuw.
blessurepreventie, rusten, eten, slapen en op
Daar valt inmiddels aardig mee te leven, maar
gezette tijden af en toe knallen in een wedstrijd.
dat is niks om trots op te zijn. Hoe ouder je
En opnieuw. En opnieuw. En opnieuw.

