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‘We vliegen de Poggio    omhoog’
Milaan-Sanremo kondigt zich aan als een titanenduel tussen Wout van Aert en Tadej Pogacar. Hoe verschijnen zij vandaag aan de           start van de eerste klassieker van het jaar? 

‘In het hedendaagse wiel-
rennen zien we steeds vaker 
aanvallen van ver die het 
uitzingen tot op de streep’
TADEJ POGACAR
KOPMAN UAE TEAM EMIRATES

voluit gaan. Maar wie daar als eerste boven-
komt, heeft daarom nog geen gewonnen spel.”

Beschouw jij Wout van Aert als jouw belang-
rijkste tegenstander?
“Iedereen weet dat Van Aert over een uitzon-
derlijke conditiepeil beschikt. Hij reed echt 
sterk in Parijs-Nice, maar Milaan-Sanremo is 
een totaal andere wedstrijd. Deze koers is 
meer open, waardoor er in de � nale verschil-
lende kandidaat-winnaars zijn. Elke ploeg 
heeft minstens één renner aan de start die kan 
winnen. Ik kijk dus zeker niet enkel naar Van 
Aert.”

In de sprint voor zilver op de Spelen in Tokio 
versloeg Van Aert jou, zij het nipt. Heb je de 
voorbije maanden extra gewerkt aan jouw 
sprint?
“Gisteren op training heb ik twee sprintjes ge-
trokken en die waren echt niet goed. Na een 
wedstrijd van driehonderd kilometer kan zo’n 
sprint er helemaal anders uitzien, maar eerst 
moet ik wel in de eerste groep op de Via Roma 
geraken.”

Heb je vertrouwen in jouw sprint in zo’n 
scenario?
“Eigenlijk wel. Ik ben geen sprinter van nature, 
maar wanneer ik in een wedstrijd de aankomst-
boog in het vizier krijg, kan ik altijd iets meer. 
Stiekem doe ik het ook graag, zulke sprintjes in 
een kleine groep.”

Verandert de deelname van Mathieu van der 
Poel iets aan de wedstrijd?
“Hij komt niet naar Milaan-Sanremo om te trai-
nen. Volgens mij is hij al heel goed. Hoe goed 
zullen we pas weten in de � nale. Ik ben alles-
zins blij dat hij weer deel uitmaakt van het 
peloton.” (BVDC/JDK)

Merlier derde 
in Bredene-
Koksijde Classic

Geen tweede opeenvolgende 
zege voor Tim Merlier in de 
Bredene-Koksijde Classic. De 
sprinter van Alpecin-Fenix 
moest Pascal Ackermann 
(UAE) en Hugo Hofstetter 
(Arkéa) voor laten gaan. “Ik 
was in volle sprint enkele man-
nen kwijtgespeeld”, zegt Merlier. 
“In een bocht naar rechts kon ik 
maar net een val ontwijken. 
 Enkele meters verderop reed ie-
mand tegen mijn schoen en 
moest ik weer mijn evenwicht 
zoeken. Dat is geen ideale voor-
bereiding op een massa sprint. 
De koers was ook niet echt hard 
gemaakt.” Hij kan woensdag in 
de Minerva Classic Brugge-De 
Panne revanche nemen. (BELGA)

Zonder zieke Ewan krijgt 
Gilbert plots vrije rol
Daar zat hij dan, Philippe Gil-
bert, zonder kopman Caleb 
Ewan aan zijn zij. De Australi-
sche spurter werd in de nacht 
van donderdag op vrijdag ziek. 
“Ik was er klaar voor, maar net 
als veel anderen word ik geveld 
door buikgriep”, baalde Ewan.

Een klap voor het team, vond 
Gilbert. “Maar we moeten ver-
der met de andere jongens. Ui-
teraard creëert de afwezigheid 
van Ewan opportuniteiten voor 

Philippe Gilbert 
kan zijn rijtje 
monumenten 
compleet 
 maken met 
La Primavera

ieder van ons. Als ik de benen 
heb, zal ik mijn kans proberen 
te grijpen. Maar ik haal niet het 
niveau waarop ik had gehoopt.”

Bij gebrek aan sprinttroef 
moet Lotto-Soudal het o� ensie-
ver aanpakken. “Anders dan in 
de Ronde van Vlaanderen of 
 Parijs-Roubaix heb je in Milaan-
Sanremo geen tien punten waar 
je iets kunt proberen. Welgeteld 
drie: Turchino, Cipressa en Pog-
gio. Deze race is niet makkelijk 
om iets speciaals te doen.”

Het is een moeilijke situatie, 
herhaalde Gilbert. “Toch mag 
het de motivatie niet aantasten. 
Sanremo is een van de mooiste 
koersen van het jaar. We moe-
ten ervan genieten.” (JDK)
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Vroeger had niemand daar uitstaans mee. 
Oké, renners die naast of achter hem trainden 
in de tijd van Roger getuigden daarna in de ga-
zet over zijn goede forme en moral. Idem voor 
Johan Museeuw, die een rist renners meenam 
op training, soms concurrenten. Die wisten dan 
te melden: “De Johan, wat rijdt die rap zeg.”

Vandaag gaat dat er anders aan toe en dat 
heeft alles te maken met Strava. Onbegrijpelijk 
waarom toppers op zo’n openbaar digitaal plat-
form hun trainingen openbaren. Alsof een voet-
balploeg na de tactische trainingen nog eens 
een videootje van de geoefende standaardsitua-
ties op de clubsite zou zetten, zo voelt dat hele 
Strava-gedoe aan. In de staf van sommige ploe-
gen zijn ze daar niet onverdeeld gelukkig mee 
en vragen ze om speci� eke trainingssessies en 
lactaat- en andere testen niet te delen.

Maar dan nog. Neem nu Mathieu van der 
Poel. Volgens Strava heeft hij vorig jaar na de 
Ronde van Vlaanderen nauwelijks nog ge� etst. 
Je vindt een mountainbike-ritje in de Vlaamse 

Ardennen samen met Tim Mer-
lier en dan nog twee korte cros-
sen in de wereldbeker. Daarna 
niks meer. Zou hij echt een half-
jaar zonder computertje hebben 
gereden?

In november haspelde hij op 
Zwift weer een toertje af. In ja-
nuari was er een back-on-the-
bike rit van zestig kilometer. Van-
af februari staat alles op Strava: 
hartslag, vermogen, cadans en 
uiteraard het aantal kilometer. 
Hij heeft dit jaar al 4.500 kilo-
meter op de � ets gezeten.

Daar zitten indrukwekkende 
prestaties bij, zoals onlangs bo-
ven Calpe. Een blok van een 

kwartier tegen 470 watt tijdens een lange trai-
ning, niet slecht. Behalve de concurrentie de 
ogen uitsteken ontbreekt elke logica van het de-
len van zo’n segment. Vandaag rijdt hij Mi-
laan-Sanremo. Zonder Strava had hij kunnen 
zeggen dat hij kilometers kwam vreten en wel 
zou zien waar het schip strandt. Nu is het hele 
veld gewaarschuwd: Mathieu is terug en hij zal 
oké zijn.

Wout van Aert zat donderdag op Strava aan 
7.500 kilometer. Van Aert is ook een redelijk 
open Strava-boek; ooit postte hij in zijn revali-
datie een wandeling met zijn vrouw. Zo verguld 
was hij dat hij al zes kilometer kon wandelen te-
gen 3 kilometer per uur. Tadej Pogacar had eer-
gisteren in 2022 volgens zijn Strava-account nog 
maar 4.300 kilometer op de � ets gezeten. De 
amateur, sommige gepensioneerde wielertoe-
risten halen meer. Pogacar is misschien de slim-
ste: minder posten, meer winnen.

Topsport staat haaks 
op transparantie

U
AE Team Emirates doet niet mee met 
Net� ix. Erg jammer, want de kans is 
groot dat UAE met Tadej Pogacar de 
Tour wint. En als hij hem niet wint, is 
dat ook jammer.

Net� ix wil bij de Tour-ploegen de 
vlieg op de wand zijn, ook in de bus. 
Met meerdere camera’s en met GoPro-
tjes die je de eerste dag nog ziet han-
gen, maar die je na een uur koers al-

weer bent vergeten. De voorbeelden zijn El día 
menos pensado over Team Movistar en Drive to 
Survive, waarin Net� ix de F1 van binnenuit volg-
de (en ook verschillende keren het winnende 
team niet in de loop had).

UAE argumenteert: “We hebben nu de juiste 
balans. We hebben al onze eigen cameraman, 
een fotograaf en een mediaman.” Lees: er loopt 
al zoveel volk rond op die bus dat we in de Tour 
geen behoefte hebben aan nog een baasje met 
een cameraatje. Bovendien, en dat zeggen ze er 
natuurlijk niet spontaan bij, je weet nooit wie je 
aan boord haalt.

UAE had wel nog een uit-
smijter klaar. “We begrijpen 
dat andere ploegen wel mee-
doen, want die hebben de pu-
bliciteit nodig. Dat is voor ons 
niet aan de orde. Als we straks 
weer kunnen meedoen om de 
Tour-zege volstaat dat.” An-
ders gezegd: we hebben onze 
eigen prioriteiten.

Of die publiciteit overigens 
opweegt tegen het ongemak 
van die vlieg in je bus, dat zul-
len we eind juli weten. Voor 
het geld moet je het alvast niet 
doen, zegt Patrick Lefevere. 
“We krijgen peanuts van Net-
� ix.”

Een ander gehoord argument is dat van de 
openheid, transparantie met een schoon 
woord. De wielerwappies waren er snel bij om 
de huis clos van ‘Pogi’ en co. verdacht te ma-
ken. Geen inkijk willen geven? Hola, wat ge-
beurt daar op die bus? Zouden ze daar nog 
transfusies steken op weg naar de start, of als 
ze terugkeren naar het hotel? Waar is de trans-
parantie?

Welnu, topsport staat haaks op transparantie 
en dat heeft niks te maken met het verbergen 
van doping. In topsport kom je het best zo goed 
mogelijk voorbereid aan de start. Die voorberei-
ding gebeurt ideaal in alle rust en stilte, ver van 
de concurrentie. Over trainingen communiceer 
je zo min mogelijk, over doelen en tactieken 
idem. Jouw zekerheid moet de onzekerheid zijn 
van de tegenstand. Is hij klaar? Staat hij scherp? 
Hoeveel heeft hij getraind?

Een blik op het Strava-account van Mathieu van der Poel, onlangs op stage in Spanje. © STRAVA

Alles op Strava 
posten is als de 
voetbalploeg 
die tactische 
trainingen 
fi lmt en op 
de clubsite zet
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