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De velosoof

I k stam uit de tijd dat wielerjournalisten nauwe-
lijks vraag-antwoordinterviews deden. Het is te 
zeggen, ze deden die wel, maar ze verzonnen 
de quotes van de renners. Dat ging toen zo.

(Domme) vraag: “Wat denk je voor zondag?”
Antwoord: “Bja, wie weet hein? ’t Zou kunnen, 

maar ook nie. ’t Zal der van a� angen.”
Dat werd bij het tikken een ronkende volzin.

Dat was anders bij voetballers en ik prijs mij ge-
lukkig dat ik in het begin vooral voetballers zag en 
mijn eerste koers als journalist pas heb gevolgd in 
1989, de Driedaagse van West-Vlaanderen, gewon-
nen door Luc Colijn. Met voetballers als Franky Van 
der Elst, Jan Ceulemans, Patrick Goots, Morten Ol-
sen, maar ook Paul Van Himst (de trainer, niet de 
voetballer, zo oud ben ik nu ook weer niet) kon je 
best een boompje opzetten en � losoferen over hun 
bestaan. Je had, met andere woorden, een bandje 
nodig om de nuances, aarzelin-
gen en randbemerkingen in hun 
verhaal op te pikken en om dat 
achteraf goed uit te tikken.

Er is sprake van een omslag-
punt toen voetballers wielren-
ners werden en omgekeerd. 
Wanneer is moeilijk precies aan 
te duiden. Wellicht is het iets van 
eind vorige, begin deze eeuw. Er 
ging een tijd over, maar gaande-
weg verdwenen voetballers in 
hun gouden kooi en werden ze 
sporters zonder zinnige praat. 
Tegelijk kon je met steeds meer 
renners een goed gesprek voeren over hun twijfels, 
hun angsten, hun bestaan.

Er zijn zelfs renners die zelf die transformatie 
meemaakten: van zwijgzame zonderling tot uitge-
sproken babbelaar. Met de renner/hork Johan Mu-
seeuw viel het grootste deel van zijn carrière geen 
zinnig gesprek te voeren. Aan het eind en vooral na 
zijn carrière werd hij ondanks al zijn problemen 
een intelligente, gewaardeerde gesprekspartner.

Een tijd geleden kreeg ik een persbericht binnen:
“Op 24 mei zal Guillaume Martin het peloton van 

de Giro d’Italia op de � anken van de Mortirolo in de 
steek laten om als winnaar van de zestiende etappe 
over de streep te gaan en het eerste exemplaar van 
zijn boek Het peloton en ik, dat op dezelfde dag ver-
schijnt, triomfantelijk in de lucht te steken.

Contacteer ons voor een drukproef of recensie- 
exemplaar van Het peloton en ik of een interview.”

24 mei, dat was vorige dinsdag. Dat is dus niet ge-
beurd, daar op die vreselijk Mortirolo. Martin ein-

digde 27ste op 19:08. Maar dat boek is er wel. Het is 
een vertaling van zijn in november vorig jaar ver-
schenen La société du peloton: Philosophie de l’indivi-
du dans le groupe. Ik heb het gelezen en ik ben een 
beetje van slag.

Ik vraag mij af hoe deze man als vrije geest kan 
functioneren in zo’n hiërarchisch, conservatief 
milieu als het cyclisme. Martin is afgestudeerd als 
� losoof, moet u weten. Hij schreef al eerder een 
boek Socrates op de � ets, verschenen in 2019 toen 
hij zijn laatste jaar voor Wanty-Groupe Gobert reed.

Een bloemlezing:
“Als ik mijn benen werktuigelijk rond zie malen 

denk ik soms onwillekeurig: ben ik niet een malloot 
dat ik mezelf dit aandoe? Wat denk ik al trappend te 
bereiken? In plaats van wielrennen zou ik boeken 
kunnen schrijven. veel comfortabeler alvast.”

“Hoezo zou je zittend op een merkwaardige ma-
chine met twee wielen per se als 
eerste, vóór tweehonderd ande-
ren, over een willekeurig getrok-
ken lijntje willen komen? Hoezo 
zou je jezelf uitputten in de ber-
gen of tegen de wind in? Het is 
allemaal zo triviaal. Maar dat we-
ten we – en juist dat verleent de 
sport haar waarde.”

Speltheorie, opwarming van 
de aarde, egocentrisme, het ge-
vaar van wielrennen, het duale 
van de individuele sport in ploeg 
beoefend, het passeert allemaal 
de revue in Martins tweede 

worp. Soms wordt hij moeilijk, meer � losoof dan 
renner.

“De moderne sport behelst een cultus van het in-
dividu en verheerlijkt tegelijkertijd het collectief. 
Deze eenheid van tegendelen is eigenlijk geen een-
heid.” (Mijn favoriete quote.)

“Ik heb zelf ingestemd met hinderlijke regels en 
omstandigheden. Ik besef maar al te goed dat dit 
nodig is om mij mijn sport vrijelijk, eerlijk en op 
hoog niveau te laten beoefenen. En vergis je niet: 
zelf ben ik dol op deze continue jacht op prestatie-
verbetering, deze wedloop om de � netuning van de 
laatste kleine details. Het stimuleert me. En tegelij-
kertijd jaagt het me angst aan. Als we aan alle kan-
ten omringd worden door instrumenten die onze 
performance moeten optimaliseren door haar in 
cijfers te vertalen, dreigen we de essentie van sport 
uit het oog te verliezen.”

Guillaume Martin is te laat geboren, of ik te vroeg. 
Ik had met hem weleens een babbel willen hebben.

Ik vraag mij af hoe 
Martin als vrije geest 
kan functioneren in 
zo’n hiërarchisch, 

conservatief milieu 
als het cyclisme

De Fransman Guillaume Martin in de Giro-etappe naar Aprica, op 24 mei. © PHOTO NEWS

Felice Mazzu neemt afscheid 
van Union. Vandaag zou zijn 
handtekening bij Anderlecht 
op papier staan. © PHOTO NEWS

Mazzu neemt zijn 
eigen assistenten mee 
naar Anderlecht

Vrijdagavond ging Felice Mazzu 
(56) met de Anderlecht-top di-
neren in Hasselt. Schoven mee 
aan: voorzitter Wouter Vanden-
haute, CEO Peter Verbeke, 
 rekruteringsdirecteur Dries Be-
laen en scout Christophe Lan-
noy.

Mazzu vertrok uit Hasselt met 
een persoonlijk akkoord op zak, 
in de loop van zaterdag werden 
de laatste details uitgeklaard. 
Mazzu wordt op Anderlecht 
vergezeld door video analist 
Sandro Salamone, fysiektrainer 
Thibaut Meyer en keeperstrai-
ner Laurent Deraedt. Een T2 
had hij op dat moment nog niet. 
Karel Geraerts wordt zo goed 
als zeker T1 bij Union.

Mazzu kwam uit bij een oude 
bekende, Samba Diawara, met 
wie hij al samenwerkte bij Char-
leroi. Diawara wordt zijn rech-
terhand op Anderlecht.

De komst van die nieuwe as-
sistenten betekent dat er de ko-
mende dagen nog heel wat ver-
schuivingen zullen zijn op 
Anderlecht. De contracten van 

Anderlecht heeft zijn nieuwe 
trainer beet. Felice Mazzu 
verlaat Union en tekent een 
contract van onbepaalde 
duur in het Lotto Park. Hij 
was vanaf het begin top-
prioriteit voor voorzitter 
Wouter Vandenhaute.

Kompany-getrouwen Floribert 
Ngalula en Rodyse Munienge 
werden al niet verlengd. Het 
lijkt ondenkbaar dat Anderlecht 
doorgaat met keeperstrainer 
Jelle ten Rouwelaar en video-
analist Eliot Tybedo. Willem 
Weijs zou wel aanblijven.

Ook Lille toonde interesse in 
Mazzu. Een buitenlands avon-
tuur zag hij echter niet zitten.

De komst van Mazzu betekent 
een stijlbreuk met zijn voorgan-
ger. Minder  romantisch, meer 
pragmatisch. Te vaak begon An-
derlecht onder Kompany slap 
aan een wedstrijd, terwijl die 
overgave vanaf minuut één net 
een sterkte van Union was on-
der Mazzu. (KDZ)

veert vanuit de U18 tot T3. 
Michel Ribeiro zal zich in de 
toekomst vooral met de ontwik-
keling van talenten bezighou-
den. De club bekijkt nog of 
Glenn Riddersholm in een aan-
gepaste rol aan boord blijft.

Op 20 juni begint Genk aan 
de voorbereiding. (BFA)

Racing Genk koopt trainer 
Vrancken vrij bij Mechelen
Het stond in de sterren geschre-
ven en werd zaterdag o�  cieel: 
Wouter Vrancken is de nieuwe 
trainer van Racing Genk. De 
Limburgers vonden een ak-
koord met KV Mechelen over 
Vrancken voor een bedrag dat 
lager ligt dat de a� oopclausule 
van 600.000 euro.

Vrancken tekent een contract 
van onbepaalde duur bij Genk 
en neemt T2 Kevin Van Dessel 
en conditietrainer Glenn Vanry-
ckeghem mee naar de Cegeka 
Arena. Hun komst leidt tot ver-
schuivingen binnen de techni-
sche staf. Jan Wuytens promo-

Wouter Vrancken, 
nog op vakantie,  
krijgt een contract 
van onbepaalde 
duur bij Genk

Weinig animo bij Rode 
Duivels voor Nations League
Zelfs voor Champions League- 
winnaars wordt geen uitzonde-
ring gemaakt. Thibaut Courtois 
en Eden Hazard worden van-
avond, daags na de viering in 
Madrid, gewoon in Tubeke ver-
wacht, samen met de andere 
Rode Duivels. Ook Loïs Openda, 
die gisteren nog met Vitesse in 
actie kwam, zakt af naar het 
 hotel van de Belgen. Vrijdag 
staat de eerste speeldag van de 
Nations League op de agenda. 
Roberto Martínez wil de groep 
op tijd bij elkaar hebben.

Onze hoofdrolspelers hebben 
weinig zin in Nederland (3 juni), 

Polen (8 juni) en Wales (11 juni). 
Courtois gaf eerder al aan dat 
de Nations League voor de 
UEFA alleen om geld draait. “Ze 
geven niet om de spelers, alleen 
om hun gevulde zakken.”

Wel fan van het concept: 
 Louis van Gaal, bondscoach van 
Oranje. “Je treft geen enkel Jut-
en-Jul-land en daarom vind ik 
de Nations League de beste 
competitie die er is.” Van Gaal 
ziet het duel tegen België als 
een ideale repetitie voor het 
WK in Qatar. Zijn systeem vergt 
nog slijpwerk, dat van de Bel-
gen wat minder. (NVE)
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