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wint na één dag en na 21 dagen. Merckxiaans is 
al vaak gebruikt om wielerexploten te duiden, 
soms terecht, soms onterecht. Een carrière met 
het epitheton Merckxiaans, aan die blasfemie 
heeft nog geen wielerkenner zich gewaagd. 
Tadej Pogačar komt na Bernard Hinault het 
dichtst in de buurt van Eddy Merckx. Hij heeft 
ook dat engelachtige. Zelfs als hij uitlegt dat hij 
ook maar doet waar hij goed in is, heeft hij iets 
van de jonge Merckx.

Inner Ring, een wielersite, had een mooie 
beschrijving. “Tadej Pogačar, plukjes haar in de 
wind, heeft nog alles van een cherubijnse juni-
or. Als hij naar de ploegauto komt rijden, ver-
wacht je dat hij een Kinder Bueno krijgt, eerder 
dan een gel. But the whole chase group behind 
looks beaten.”

Twee keer Ronde van Frankrijk, Luik-Baste-
naken-Luik, Ronde van Lombardije, Strade Bi-
anche, Tirreno-Adriatico, Ronde van Californië, 
twee keer UAE Tour, dat kan tellen. Gisteren 
viel ook op dat Pogačar in vergelijking met de 
Tour van 2020 nog meer atleet is geworden. Hij 
leek een beetje hoekig op weg naar Siena, een 

laat gevolg van die valpartij, 
maar dat was een momentopna-
me. Hij is geen bonkige sprinter. 
Hij is ook geen klimmend ge-
raamte zoals Chris Froome. Hij 
is één en al body, voorzien van 
� inke benen. Hij zit overal tusse-
nin. Niet te lang, niet te klein, 
niet te dun, niet te dik. En bin-
nenin een � inke motor.

Een dag na het exploot heeft 
van de vermogenspolitie alleen 
de onvermijdelijke Antoine 
Vayer al iets gepost over de 450 
watt die Pogastrong (begrijpt u 
hem?) trapte na vijf uur koers. 
Hij noemt hem een mutant. De 
rest zwijgt wijs.

De enige tijdsvergelijking die 
er toe deed in die wedstrijd was 
de kloof tussen hem en zijn ach-
tervolgers. Die steeg maximaal 

naar anderhalve minuut, om dan onder de mi-
nuut te blijven hangen. Over de laatste klim 
naar de Piazza del Campo deden Annemiek van 
Vleuten en Lotte Kopecky 88 seconden. Tadej 
Pogačar had zeven seconden meer nodig. Hij 
wist dat de buit binnen was en een late kramp 
riskeren na die solo van vijftig kilometer was 
nergens voor nodig.

Tadej Pogačar is geen mutant, het is ook 
geen nieuwe Merckx omdat vergelijkingen met 
een halve eeuw geleden nergens op slaan. Tadej 
Pogačar is gewoon een steengoede, complete 
renner en jawel, al een jaar de beste van de we-
reld.

Eddy Pogačar

H
et wielerseizoen dat traditioneel be-
gon met het eerste monument Mi-
laan-Sanremo, begint voortaan in de 
glooiende plooien van Toscane. De 
Strade Bianche van 2021 was daarvan 
het beste bewijs. De � nal countdown 
vorig jaar op weg naar Siena was de 
natte droom van elke organisator: alle 
betere renners van het peloton reden 
en streden vooraan.

Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, 
Egan Bernal, Wout van Aert, Tom Pidcock en 
Tadej Pogačar, daarmee kan je een heel seizoen 
lang vijf sterren uitdelen bij elke voorbeschou-
wing. Van eendagswedstrijden over klassiekers 
en meerdaagse rittenkoersen tot en met de gro-
te rondes, al die namen komen daarvoor in 
aanmerking, alles hebben die gasten gewon-
nen. De allerbeste onder de besten die dag 
bleek Mathieu van der Poel en plots werd hij tot 
‘beste renner van de wereld’ bevorderd.

Vier van de zes waren er zaterdag niet bij. 
Bernal telt nog zijn breuken, Van der Poel zijn 
versleten tussenwervelschijven en ex-winnaar 
Van Aert - “de nieuwe beste 
renner van de wereld”, aldus 
Vlaanderen - let op zijn batte-
rijniveau met het oog op het 
nog grotere werk. Een dag 
voor de wedstrijd kreeg Tom 
Pidcock - “de beste o� roadren-
ner van de wereld” - het aan 
zijn maag. In de wedstrijd zelf 
vielen nummer vijf en reserve-
getal Tiesj Benoot weg. De val 
van Julian Alaphilippe was 
prachtig in beeld gebracht. 
Spectaculair, net als de wind-
stoot die verdacht veel leek op 
die van een ventilator die plots 
op volle kracht wordt aange-
zet. Of van een helikopter die 
overvliegt.

Is het dan verwonderlijk dat 
Tadej Pogačar als enige van 
die supergeneratie overblijft 
en alleen vooraan rijdt in de eerlijkste koers van 
het hele jaar, op voorwaarde dat er niet te veel 
lek wordt gereden? Niet echt. Is het dan terecht 
om hem het etiket - daar gaan we weer - “beste 
renner van de wereld” op te kleven? Helemaal. 
Honderd procent. Dat zat er al aan te komen de 
dag dat hij zijn eerste Ronde van Frankrijk won 
in die memorabele klimtijdrit op La Planche 
des Belles Filles. En dat heeft hij bevestigd met 
zijn fenomenaal 2021.

Nog maar 23 jaar en al zo goed. Zo compleet. 
Hij kan klimmen, hij kan tijdrijden, hij kan stu-
ren, hij kan koersen, hij kan sprinten als het 
moet en het onderweg wat lastig is geweest. Hij 
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Na een solo van vijftig kilometer komt Pogačar alleen over de meet. © AP

Jumbo-Visma bezet het volledige 
podium in eerste rit Parijs-Nice
Wout van Aert was zondag een 
van de drie renners van Team 
Jumbo-Visma die het peloton in 
de steek lieten in de openings-
rit van Parijs-Nice. “Het was een 
gemakkelijke beslissing om de 
overwinning aan Christophe te 
laten”, zei hij na zijn derde plek 
en de ritzege van Laporte.

Van Aert, Christophe Lapor-
te en klassementskopman Pri-
moz Roglic reden vijf kilometer 
voor de � nish van de rest van 
het veld weg op de laatste hel-
ling van de dag. “Neen, dit heb 
ik nog nooit meegemaakt. Dan 
kan je zelf alleen maar zeggen 
dat dit een straf nummer is”, 
grijnsde hij. “Met drie over de 
� nish komen, is iets om te koes-

teren. Dat zal niet vaak lukken.”
“We hadden natuurlijk het 

plan om de koers lastig te ma-
ken op die klim. Zowel voor 
mijn winstkansen als het klasse-
ment van Primoz kon dat een 
goede zet zijn, dachten we. 
Christophe nam daar zó hard 
over van Nathan Van Hooydon-
ck. Daarmee hebben we ieder-
een op de limiet gezet, denk ik. 
We gingen vol, vanaf de voet. Ik 
riep naar Christophe dat we 
moesten doseren, want ik 
vreesde dat we als een pannen-
koek in elkaar zouden zakken. 
Maar richting de top kon ik er 
ook nog een ‘laagske’ bovenop 
leggen. En boven waren we nog 
met drie.” (BELGA)

‘Met drie over de 
fi nish komen is 

om te koesteren. 
Dat zal niet 

vaak lukken’
WOUT VAN AERT

19-jarige De Lie 
oppermachtig 
in GP Monseré

Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) 
heeft zijn entree bij de profs niet 
gemist. Na zijn zege in de Tro-
feo Palma was de 19-jarige Waal 
ook in Roeselare de snelste van 
het pak. Al tekenden de top-
sprinters niet present. De num-
mer twee Dries De Bondt was 
eerder al in de aanval getrokken. 
Bovendien werd De Lie prima 
gepiloteerd door het duo Ver-
meersch - De Buyst. “Ik begon 
mijn sprint al op 250 meter 
van de streep en ben enorm 
blij dat ik het werk van de 
ploegmaats kan afmaken. De 
ploeg had gezegd dat ik dit jaar 
een paar kansen zou krijgen en 
ik heb die twee kansen kunnen 
grijpen”, zegt De Lie. (IVDA/BVDC)

Na ritzege Laporte: ‘Wout 
zei dat het voor mij was’
Na een demonstratie van Team 
Jumbo-Visma kreeg de Frans-
man Christophe Laporte zon-
dag de overwinning in de ope-
ningsrit van Parijs-Nice cadeau 
van zijn ploegmaats Wout van 
Aert en Primoz Roglic. “Dit is te 
gek”, genoot hij na.

“Neen, dit hadden we niet ge-
pland”, reageerde Laporte na 
de putsch met Van Aert en 
Roglic. “We hadden wel afge-
sproken dat ik zou versnellen, 
als Primoz en Wout goed ge-
plaatst zouden zitten. Nathan 
reed een enorm tempo in de af-
daling. Het peloton was hele-
maal uitgerokken. Ik denk dat 
dat achteraan veel pijn deed. 
Toen Nathan van kant ging en 

ik versnelde, zag ik dat we met 
vier weg waren. Maar Stybar 
moest een gaatje laten, en dus 
ging ik vol. Ook al zat ik hele-
maal op mijn limiet.”

“Dit is mijn eerste ritzege in 
Parijs-Nice. En de gele trui daar-
bovenop. Had je me dit gezegd 
voor de start, dan had ik je niet 
geloofd. Met drie weg, dat is on-
geloo� ijk. Ik moet de ploeg be-
danken. Wout zei een kilometer 
voor de � nish dat het vandaag 
voor mij was. Dat is echt een 
mooi cadeau.”

De 29-jarige Laporte is bezig 
aan zijn eerste seizoen bij Jum-
bo. Na een hele profcarrière bij 
Co� dis lijkt hij nu een � kse stap 
voorwaarts te zetten. (BELGA)

Evenepoel voor het eerst 
in duel met Pogačar

De UAE en de Strade Bianche 
zijn WorldTour-koersen. Po-
gačar, de dubbele Tour-win-
naar, liet in de Strade Bianche 
de dubbele wereldkampioen Ju-
lian Alaphillippe ter plekke. Die 
is weliswaar nog niet in zijn bes-
te vorm, maar toch. Pogačar la-
ten wegrijden deed Alaphilippe 
niet omdat hij dat leuk vond.

In Valencia en de Algarve 
koerste Remco Evenepoel nog 
niet op WorldTour-niveau. Dat 
wordt deze week anders. De in-
zet is hoger. Wout van Aert en 
Primoz Roglic rijden Parijs-Nice 
en Mathieu van der Poel werkt 
nog aan een comeback. Dat laat 
nog genoeg grote namen over.

In de tijdrit vandaag neemt 
Evenepoel het op tegen de 
tweevoudige Italiaanse wereld-
kampioen Filippo Ganna. Olym-
pisch kampioen Richard Cara-
paz komt aan de start, al is het 
niet zeker hoe het met zijn vorm 
is gesteld. Niet overtuigend, aan 
zijn dertigste plaats in de Stra-
de Bianche te zien. Volgens Po-
gačar steekt de Deense Tour-re-
velatie van vorig jaar Jonas 

Remco Evenepoel was 
tweede in de Ronde van 
Valencia en won de Ronde 
van de Algarve. Dat is één 
gereden wedstrijd op twee 
gewonnen. Dat is uitste-
kend, maar niet zo goed als 
Tadej Pogačar. Die heeft 
een winstratio van honderd 
procent dit jaar. Hoe dat in 
de Strade Bianche ging, 
daar zijn zijn tegenstanders 
nog niet goed van.

Vingeraard in een uitstekende 
vorm. Als Vingegaard de vorm 
heeft van zijn ploegmaats die 
gisteren de eerste rit van Pa-
rijs-Nice naar hun hand zetten, 
dan weten we wat dat wil zeg-
gen. En er is natuurlijk Pogačar.

Het mag gek klinken, maar 
koersen tegen elkaar hebben 
Evenepoel en Pogačar nog niet 
gedaan. Dat gaat deze week 
voor het eerst gebeuren. Po-
gačar wil zichzelf opvolgen als 
eindwinnaar van de Tirreno en 
Remco Evenepoel is zelf ook 
naar Italië gereisd met de eind-
winst in gedachten.

Het wordt, in zijn vierde sei-
zoen reeds als profwielrenner, 
de tweede grote test. De eerste 
was vorig jaar, de Giro d’Italia 
waar Evenepoel met overdre-
ven ambities aan de start kwam 
en die eindigde in een zure op-
gave. Egan Bernal nam toen de 

maat van Evenepoel, ook om-
dat rijden voor een klassement, 
zo kort na zijn val in de Ronde 
van Lombardije, echt geen goed 
idee was.

Hoe gaat dat straks gaan, in 
de Tirreno, waar Evenepoel met 
een zo goed als perfecte voor-
bereiding aan de start komt?

Evenepoel maakt deel uit van 
een jonge generatie getalenteer-
de wielrenners. Egan Bernal 
was 22 toen hij de Tour won en 
24 toen hij de Giro won. Po-
gačar? Die had al twee keer de 
Tour gewonnen en hij moest 
nog 23 worden. Evenepoel is 22, 
hij is outstanding in rittenkoer-
sen van een week: Ronde van 
België, Polen, de Algarve. Deze 
Tirreno-Adriatico is een niveau 
hoger. Geen betere tegenstan-
der dan Tadej Pogačar om er-
achter te komen hoe goed Rem-
co Evenepoel is. (MG)

Evenepoel reist naar Italië met de eindwinst in gedachten. 
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