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Breed getackeld

Verstappen oppermachtig
in thuishaven van Ferrari
Max Verstappen kreeg met zijn
zege in Emilia-Romagna de tienduizenden Italiaanse fans muisstil. De coureur van Red Bull
overklaste WK-leider Charles
Leclerc van Ferrari. “Dit was
een heerlijke zondag”, jubelde
de Nederlander over de boordradio. “Een prachtig resultaat
voor het hele team.”
Verstappen scoorde met de
winst in de sprintrace, de zege
in de hoofdrace en de snelste
ronde het maximumaantal punten. “De start was belangrijk,
net als het beoordelen van de
weersomstandigheden en het
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beste moment om van banden
te wisselen. We hebben alles
goed uitgevoerd en deze ééntwee is dikverdiend”, zei de regerende wereldkampioen, die
zijn teamgenoot Sergio Pérez
als tweede zag finishen. Lando
Norris reed in zijn McLaren
naar de derde plaats.
Opvallend: Verstappen zette
Lewis Hamilton op het circuit
van Imola op een ronde achterstand. Dat gebeurde na ruim 40
van de 63 ronden. Mercedes is
er niet in geslaagd de nieuwe
aerodynamische regels om te
zetten in een snelle bolide. (ANP)

Het godenkind

Na reeks ereplaatsen
slaat Van Vleuten
weer toe in Luik
Annemiek van Vleuten heeft
voor de tweede keer in haar
carrière Luik-BastenakenLuik gewonnen. Op de
laatste klim ging ze er alleen
vandoor. ‘Ik kan het niet
geloven.’
Wat Alejandro Valverde (42) is
bij de mannen, is Annemiek van
Vleuten (39) bij de vrouwen.
Toevallig rijden ze voor hetzelfde team, Movistar.
De ijzeren dame uit Vleuten,
bij Utrecht, is nog steeds een
succesmachine. Al stokte de
teller de voorbije weken wel,
mede door Lotte Kopecky die
haar overwinningen ontfutselde in de Strade Bianche en de
Ronde van Vlaanderen.
Met een tweede triomf in
Luik (na 2019) zette Van Vleuten
toch de kroon op een sterke
klassieke voorjaarsreeks, die
begon met overwinningen in de
Setmana Valenciana (rit en
eindklassement) en de Omloop.
Verder werd ze dus tweede in
de Strade en de Ronde, vierde
in de Amstel Gold Race en opnieuw tweede in de Waalse Pijl.
Net als drie jaar geleden rondde Van Vleuten een nummer af
dat startte op Côte de la Redoute. “Dit scenario had ik niet verwacht. Ik zou wat rensters laten
terugkeren, om dan alleen te
gaan op de Roche-aux-Faucons.

Zo had ik het in gedachten. Onwaarschijnlijk, deze solo. Zeker
omdat vanaf de laatste klim tot
de finish de wind op kop blies.
Ik kan niet geloven dat ik het
heb gehaald”, vertelde ze.
Opgelucht? Neen, zo wilde ze
zichzelf niet noemen. “Ook zonder zege was ik als een gelukkig
mens naar huis gegaan. ‘Weer
tweede’ kreeg ik steeds toegespeeld. Maar zo voelde ik het
zelf niet aan. Het is bijzonder
dat ik dit niveau nog haal, nadat
ik afgelopen winter tot half december op krukken liep (na
haar val in Parijs-Roubaix, red.).
Mijn kracht schuilt in de kleine
dingen die me beter maken.
Daar doe ik het voor.” (JDK/MG)

Annemiek van Vleuten rondt
een solo af in La Doyenne. ‘Dit
scenario had ik niet verwacht.’
© BELGA

Met uppercut beëindigt Fury
glansrijke bokscarrière
Tyson Fury heeft zijn wereldtitel bij de zwaargewichten met
succes verdedigd. In het
Wembley-stadion in Londen
sloeg de 33-jarige Engelsman
zijn uitdager Dillian Whyte in de
zesde ronde knock-out met een
uppercut. Liefst 94.000 toeschouwers zagen het gebeuren.
‘De Zigeunerkoning’ bleef zo
in 33 profkampen ongeslagen;
32 keer won hij, waarvan 23
met ko, 1 keer kampte hij onbeslist. Wellicht blijft dat zo, want
Fury kondigde aan dat het zijn
laatste kamp zou worden. “Ik
ben een man van mijn woord.

Tyson Fury zong
na zijn WBC-titel
naar goede
gewoonte
‘American Pie’

Dit was het voor mij, en wat een
mooie manier om te eindigen.”
Fury had ook lof voor zijn tegenstander, de 34-jarige Whyte.
“Hij is een krijger en zal ooit wel
wereldkampioen worden. Hij
had gewoon de pech dat hij het
tegen de beste man van de wereld moest opnemen.” (BELGA)

H

Quinten Hermans, Remco Evenepoel en Wout van Aert glimlachen op het podium in Luik. © BELGA

ijzelf was het ettertje en zijn ploeg was het
Dat was buiten het godenkind Remco gerekend.
kneusje van het peloton geworden en het
Zijn demarrage op de uitlopers van La Redoute was
Belgische wielrennen kon geen grote koers
bepaald indrukwekkend. Ze zagen hem vertrekken,
meer winnen. Dat was de balans na drie
ze zagen hem komen, sommigen probeerden hem
voorjaarsmonumenten. Dat beeld is gisteren bij te halen, anderen dachten ‘we laten hem die
tussen vier en vijf in de namiddag helemaal
chasse-patate’. Maar dit was de Evenepoel van desomgedraaid. Door één man, een jongen
tijds in San Sebastian. Compleet in the zone reed hij
nog, in één wedstrijd, met één fenomenale
naar La Roche-aux-Faucons, trippelde in een mooi
ontsnapping. Remco Evenepoel heeft zijn eigen seitempo naar boven, verloor op de uitloper wel tien
zoen de glans voor heel 2022 gegeven, zijn ploeg en
seconden, maar stortte zich dan naar Luik als een
het Belgische wielrennen van een blamage gered.
tijdrijder.
Patrick Lefevere heeft gelijk gekregen. Weer eens
Tegenwind, daar was ook voor gewaarschuwd.
gelijk gekregen, moet dat zijn. Telkens als een goede Tegenslag in de bochten ook. Evenepoel in zijn aeziel hem wees op de belabberde resultaten van zijn
rodynamische stijl kon het niet deren. Met nog drie
QuickStep-Alpha Vinyl vroeg hij, knarsetandend, te
kilometer te gaan balde hij voor het eerst de vuist,
wachten tot na Luik-Bastenaken-Luik. Een meewari- nog voor de rode vod wist hij dat het binnen was.
ge glimlach was zijn lot.
In een voorjaar waarin de Belgen geen enkele
Wie zou dat dan moeten winnen? Bob Jungels in
grote wedstrijd wonnen, stonden ineens bij de
2018, ja, maar waar zat die nu?
zwaarste wedstrijd van het seiPaolo Bettini in 2002, dat was
zoen, dé referentieklassieker,
lang geleden. QuickStep had niet
drie landgenoten op het podium.
de ploeg om de zwaarste eenTwee crossers en een voetballer
Twee crossers en een op het hoogste schavotje, hoe
dagswedstrijd op deze planeet te
winnen. Ochot ja, er was Julian
gek is dat?
voetballer op het
Alaphilippe, maar die geraakte
Ineens ziet het belabberde
hoogste schavotje
niet in vorm en misschien, heel
wielervoorjaar er helemaal anin de zwaarste
misschien zou Evenepoel iets
ders uit. Naast Luik hebben de
kunnen betekenen, maar daar
klassieker, hoe gek is Vlaamse renners in de Worldgeloofden weinigen in.
Tour de Omloop Het Nieuwsblad
dat?
Evenepoel zelf bleef verkondi(Wout van Aert), Classic Bruggegen dat hij mikte op Luik-BasteDe Panne (Tim Merlier), E3 Hanaken-Luik. De analisten wezen
relbeke (Wout van Aert) en Waalop La Roche-aux-Faucons. Misse Pijl (Dylan Teuns) gewonnen.
schien te zwaar (lees: te steil) voor hem. Of La ReWat Teuns deed in Hoei was grote klasse, maar
doute, ook wel buiten zijn capaciteiten. En dan nog, Van Aert was toch voor het weekend de Vlaamse/
hij kon niet sprinten in een kopgroep met andere
Belgische kanjer van het voorjaar. Zijn podiumplek
kleppers. Evenepoel hield het hoofd koel en herin Roubaix, zijn demonstraties in Parijs-Nice, zijn
haalde dat hij het parcours inmiddels uit zijn hoofd
overwinningen: 2022 was geen premier grand cru
kende, dat hij veel had getraind op de specifieke
maar kwam in de buurt. Tot gisteren, tot de ontbolklimmen. De ploeg geloofde in hem.
stering van Evenepoel, de man die antwoordt met
In de Waalse Pijl was hij nog superhelper voor
de pedalen en die het wielerlandschap herschrijft.
Alaphilippe, maar in Luik-Bastenaken-Luik startten
Heren Van Aert, Van der Poel, Pidcock, Pogacar
ze met gelijke wapens.
en anderen: Evenepoel is voortaan een klassieke
Vooraf was er wat meeval, als je dat zo mag noerenner.
men. Tadej Pogacar bleef in Slovenië bij zijn treuVoor de Vlaamse revelatie van het wielerseizoen
rende vrouw. Onderweg crashte ook nog eens zijn
2022 komen naast Teuns en Van Aert ook het nieuw
maat en ploegmaat Alaphilippe. Ineens berustte alle samengesteld commentaargezin Karl Vannieuwhoop op de schouders van een 22-jarige. Die was
kerke-José De Cauwer in aanmerking. De vreugde
ooit als een komeet aan het wielerfirmament verelkaar te hebben gevonden op latere leeftijd spat
schenen maar leek te plafonneren. Zijn favoriete
van het scherm af. De grappen en grollen gaan heen
werkveld zouden de kleine rondes worden. Daar
en weer, en ze laten elkaar in hun eer. Zou er nog
waar de echt grote jongens het serieuze werk vooriemand zijn die Michel Wuyts mist? De Cauwer
bereiden, zou hij kunnen schitteren.
alvast niet.

