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Breed getackeld

Van Baarle euforisch na
overwinning in Roubaix
Met een indrukwekkende solo in
Parijs-Roubaix heeft de Nederlander Dylan van Baarle zondag
de grootste zege uit zijn carrière
geboekt. “Toen ik de piste opdraaide, checkte ik toch nog of
daar geen andere renners reden.
Maar ik zat echt alleen”, uitte
Van Baarle zijn ongeloof.
“Dit is een monument. Natuurlijk wilde ik hier winnen”,
genoot Van Baarle in zijn flashreactie nog voor de podiumceremonie. “Tweede worden in de
Ronde van Vlaanderen en winnen in Roubaix? Ik zit zonder
woorden. Dit is gewoon gek.”

Hans Vandeweghe
Sportredacteur
@hansvdw

Vroeg op de dag had de INEOS-ploeg van Van Baarle de
koers in handen genomen door
het peloton in de wind in twee
stukken te breken en Van der
Poel en Van Aert op achterstand
te zetten. “Ik kan de ploeg niet
genoeg bedanken voor vandaag. Het is een fantastisch klassiek voorjaar geweest. We hebben zo hard gewerkt voor de
zege in deze koers.”
Van Baarle reed de snelste Parijs-Roubaix sinds de start in
1896. Hij werkte de 257 kilometer af aan een gemiddelde van
45,792 kilometer per uur. (BELGA)

Tubeless

Ook na Parijs-Roubaix
schiet Lotto-Soudal niet
op in strijd om behoud
Philippe Gilbert startte met
nummer 1 en reed als dertigste over de finish van ParijsRoubaix. Dat leverde Gilbert
en Lotto-Soudal 30 punten
op in de WorldTour-stand.
Vorig jaar zorgde Florian
Vermeersch als tweede nog
voor 400 punten.
Ook na Parijs-Roubaix is Lotto-Soudal niet veel opgeschoten
in de strijd om het behoud in de
World Tour. Het Belgische team
was bij het begin van het seizoen twintigste en daar staat
het drie maanden later nog
steeds (10.483 punten). Zelfs al
telt de ploeg al twaalf zeges.
Lotto-Soudal doet er alles aan
om zijn WorldTour-licentie te
verlengen. Na drie jaar loopt de
huidige licentie op het einde
van dit jaar af. Een definitieve
stand zal op het einde van het
seizoen worden gemaakt. Wil
Lotto in de WorldTour blijven,
dan moet het zich bij de beste
achttien ploegen plaatsen. Daar
is het team nu twee plaatsen en
1.161 punten van verwijderd.
Lotto-Soudal moet Israël-Premier Tech (negentiende, 10.520
ptn) en Cofidis (achttiende,
11.644 ptn) voorbij. Total Energies (21ste, 7.235 ptn), de ploeg
van Peter Sagan, en Uno-X
(22ste, 5.427) kunnen nu al geen
aanspraak meer maken op een

WorldTour-licentie.
Arkéa-Samsic (Quintana) en
Alpecin-Fenix (Van der Poel)
staan ook bij de beste achttien
geklasseerde ploegen. Zij horen
nu bij de zogenaamde UCI ProTeams. Arkéa wil de stap naar
de WorldTour zetten maar van
Alpecin is dat nog niet duidelijk.
De broers Roodhooft voelen
zich comfortabel als beste team
in de ProTour. Het geeft ze startrecht in alle WorldTour-races en
het ontslaat ze van enkele verplichtingen in de WorldTour.
Het is de ambitie van Jannie
Haek, CEO van de Nationale Loterij, om de WorldTour-status
van Lotto te behouden. (MG)

Philippe Gilbert pakte met een
dertigste plaats amper dertig
punten. © BELGA

Kopecky niet tevreden
met tweede plaats
Belgisch kampioene Lotte Kopecky is tweede geëindigd in Parijs-Roubaix, maar veel voldoening haalde ze daar niet uit. “De
ontgoocheling
overheerst”,
klonk het bij Kopecky.
Ondanks haar overwinningen
in de Ronde van Vlaanderen en
de Strade Bianche werd ze in Parijs-Roubaix niet als speerpunt
uitgespeeld bij haar ploeg. Die
rol was voor ploeggenotes Chantal van den Broek-Blaak en Christine Majerus weggelegd.
“Jammer”, lachte Kopecky na
de wedstrijd groen. “Toen ik
voorop reed met Brand en Basti-

Lotte Kopecky:
‘Ik was vandaag
niet de kopvrouw
en mocht niet
doorrijden’

anelli werd me gezegd dat ik niet
vol moest of mocht doorrijden.
Ik was niet de kopvrouw. De ontgoocheling overheerst. Ik voelde
me best goed, en we hadden de
wedstrijd in handen, maar in
een split second veranderde de
situatie en waren we op achtervolgen aangewezen.” (BELGA)
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Veel renners hadden weer af te rekenen met materiaalpech, hier staat Trentin aan de kant. © PHOTO NEWS

e zou nu toch verwachten dat na de uitvinhet werk. Enkele merken hadden hun nieuwste fiets
ding van de derailleur - geleden van tussen
van de stal gehaald. Zaterdag won een vier keer
de twee wereldoorlogen - een aantal kwanduurder prototype van mijn Trek Domane bij de
tumsprongen zijn gemaakt met betrekking
vrouwen. Zondag niet. Toen won een Pinarello Dogtot het materiaal. Neen dus.
ma F - de aeroversie nog wel - voorzien van een
De fysiologie heeft men al redelijk onder
dubbel stuurlint en tubelessbanden. De man die
de knie, maar het valt wel op dat de meest
met de fiets reed, werd ook al tweede twee weken
recente inzichten in training gelieerd zijn
geleden in de Ronde van Vlaanderen. Het zal dus
aan baanbrekend onderzoek van een Belg ( Jan Olwel een goede set-up zijn geweest.
brecht) uit de jaren tachtig en dus eigenlijk geleend
Je zou nu toch verwachten dat het inmiddels zo
zijn van het zwemmen.
klaar als een klontje is wat het beste materiaal is om
Inzake materiaal blijft wielrennen een sport van
die vijftig kilometer helse kasseien te trotseren. Ingrootmoederwijsheden. Wetenschappelijk ondermiddels worden in gewone wedstrijden steeds vaker
zoek beperkt zich tot “we hebben het uitgepro28-millimeterbanden gemonteerd - met vijf tot zes
beerd” en we hebben gekozen voor… Het beste
bar druk - en voor Roubaix tot en met 32 millimeter.
voorbeeld van dat nattevingerwerk zijn de banden.
Niet te geloven dat men er pas deze eeuw is achter
Op mijn eerste koersfiets - gekocht bij Plum met
gekomen dat een breder oppervlak niet noodzakelijk
geld van mijn studentenjob bij de Gentse Jaarbeurs
tot meer rolweerstand leidt en dat comfort even be(8.000 frank) - lagen bandjes van 19 millimeter
langrijk is om energie te sparen.
breed. Goed hard oppompen, zei de verkoper, dan
Van het zelfverklaarde epicentrum van het wielrijd je minder snel lek. Eén
rennen zal het niet komen. VlaanSint-Kwintensberg naar boven
deren eet, drinkt en slaapt koers,
- toen nog kasseien - en mijn balmaar heeft nagelaten de sport te
len zaten in mijn keel.
claimen op technologisch vlak. Ja
Vlaanderen eet,
Mijn tweede koersfiets, zelf
goed, Tom Boonen mag dan te
opgehaald bij Eddy Merckx, was
pas en te onpas reclame maken
drinkt en slaapt
een titaniumkader dat hij nog
voor zijn versnellingsnaaf die de
koers, maar heeft
liggen had voor zijn (gestopte)
voorste derailleur op termijn
nagelaten de sport
zoon Axel. Dat was bijna een
moet vervangen. Ook die beloftekwarteeuw geleden. De bandjes
volle innovatie zal zich voorbij de
te claimen op
waren 21 millimeter breed. Acht
scepsis van de mechaniekers en
technologisch vlak
bar, zei Eddy, zeven als het kasoud-coureurs moeten wringen
seien zijn. Eén Stationsberg en…
om ingang te krijgen.
u raadt het al.
Zoals wel vaker zal innovatie
Vijf jaar geleden en twee fietkomen van buitenlandse ploegen
sen verder lagen er 23 millimeters op. Niet meer
die geen last hebben van op traditie gebaseerde
dan zeven bar, zei de verkoper. En hij fluisterde mij
aannames, maar alles opnieuw in vraag stellen.
toe dat vijf genoeg was voor kasseien, maar dat ik
Vlaanderen loopt achterop. Op alle vlakken. Het
moest oppassen voor een doorstuik. Stuuk, want ik
enige Belgische aan de winnaar van de kasseiklaswoonde toen al in West-Vlaanderen.
sieker was zijn kledij, ontwikkeld door het LimburgVijf jaar geleden las ik over tubelessbanden ontse Bioracer. Laat dat even doordringen: zowel de
wikkeld door Schwalbe. Dat was de toekomst, geen
Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix zijn gebinnenband, dus geen doorstuik, en tenslotte wawonnen door Nederlanders.
ren autobanden al decennia tubeless. MountainWout van Aert kwam zoals wel vaker het dichtst
bikers hadden ze ook al. Ik probeerde de combo
in de buurt, maar niet dicht genoeg. Dylan van
uit. Derde rit met de groep, vergeten dat tubelessBaarle reed in zijn eentje weg van twee van de
banden vaker moeten worden opgepompt en ik
sterkste tijdrijders ter wereld. Die Nederlanders:
stond aan de kant met een burp, een fenomeen
veel beter in de grote rondes en zeven monumenwaarbij de band in een bocht ineens heel wat lucht
ten gewonnen in de laatste tien jaar, tegenover vijf
laat ontsnappen. Dat gaat gepaard met verlies van
voor België, drie voor Vlaanderen als je Philippe
de latexmelk die kleine gaatjes moet stoppen. FietsGilbert vergeet.
maten lachten: er komt sperma uit zijn banden.
Wij claimen dat de koers van ons is. Misschien
Zondag reden haast alle ploegen tubeless. Her en
afgemeten aan het aantal gekken langs het parcours
der waren er nog met gewone tubes, vaak ook met
die desgevallend hun eigen renners van de fiets
latexmelk in het binnenbandje. Grootmoeders aan
trekken, maar niet op de weg.

