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Remcoooh (derde keer)

I k ben blij dat ik het heb gezegd, vandaag precies 
twee weken geleden in De tribune op Radio 1. De 
andere gast, José De Cauwer, bekender en (nog) 
meer begaan met zijn reputatie op planeet Koers, 
hield nog een slag om de arm, maar ik � oepte het 
er aan het eind toch maar gewoon uit: ooit wint 
Remco Evenepoel een grote ronde. Is het nu niet, 
dan over tien jaar als hij 32 is.

In de rechtstreekse op de VRT is die slag om de arm 
van De Cauwer niet langer te merken, maar van een 
groterondewinst en een favorietenrol voor Evenepoel 
wil hij niet weten. Het begon afgelopen donderdag 
naar de Pico del Jano met: waar zitten we hier naar te 
kijken? Zaterdag, weer bergop en nog steiler dan don-
derdag, op de Colláu Funcuaya, luidde het al: we kij-
ken naar iets moois, en het zou weleens iets héél 
moois kunnen worden.

Gisteren volgde dan een belachelijke etappe waar 
de Spanjaarden (en ook soms Itali-
anen) een patent op hebben: aan-
komst op Les Praeres de Nava, 
een lange muur met percentages 
tot 24 procent. Evenepoel won 
niet, maar heerste.

De ‘derde keer’ boven deze co-
lumn slaat niet op het aantal grote 
rondes dat Evenepoel heeft gere-
den want dat zijn er maar twee en 
daarvan heeft hij er vooralsnog 
geen enkele uitgereden, maar om 
het met José te zeggen: het zou 
weleens kunnen dat we naar iets 
heel moois zitten te kijken. Rem-
coooh is de derde keer dat een column op deze plek 
met die titel begint.

Dik een jaar geleden, mei 2021, kreeg ik telefoon 
vanuit de ploeg. “Wat heb je nu geschreven? Ook de 
pedalen kwijt? Remco favoriet voor de Giro? Komaan, 
die jongen heeft nog nooit een serieuze bergrit gere-
den. Als hij het einde van die Giro haalt, zal ik best te-
vreden zijn.”

De wijze, inmiddels grijze man kreeg gelijk: Evene-
poel was kansloos, reed de Giro niet eens uit. De ploeg 
had zich vergaloppeerd, de familie had zich vergalop-
peerd, Remco zelf had zich vergaloppeerd en de me-
dia uiteraard ook. In die volgorde. Er volgde een kater 
en de conclusie: te oud voor de poppen, te jong voor 
de liefde.

Misschien zou hij wel nooit een grote ronde win-
nen, maar was dat dan zo erg? Inmiddels prijken tal 
van kleine rondes op zijn palmares en drie klassiekers 
(twee keer San Sebastián en het monument aller mo-
numenten, Luik-Bastenaken-Luik). In het wielrennen 

geldt evenwel een wet: wie in Luik kan winnen, kan in 
een grote ronde uitblinken. De hoop bleef.

Inmiddels had zijn ploeg een andere scenario voor 
hem uitgestippeld: niet de Giro, niet de Tour, maar 
de Vuelta. In Spanje, aan het eind van het seizoen als 
alle ronderenners een beetje op hun tandvlees zit-
ten, zou hij het nog eens proberen en zou hij een 
ploeg rond zich krijgen die hem tot de laatste klim 
kan dragen.

Een nieuwe domper op de vreugde volgde in de 
Ronde van Zwitserland: Remco kon niet volgen. 
Maar zie, aan het eind gloorde toch nog licht: hij won 
de tijdrit, weliswaar met amper drie seconden op 
eindwinnaar Geraint Thomas die aan het eind van 
die tijdrit op safe speelde.

De analisten hadden hun oordeel klaar. ”Evenepoel 
gaat een fantastische carrière uitbouwen, hij wordt 
hopelijk nog een keer wereldkampioen en olympisch 

kampioen tijdrijden. Maar de Tour 
de France en de Ronde van Italië 
gaat hij nooit winnen.

“Evenepoel zal altijd tweede, 
vierde, vijfde worden. Het zal al-
tijd iets zijn. Evenepoel is jong, of 
hij heeft een slechte dag. Hij zal 
een keer op een kwartier, twintig 
minuten worden gereden. Er zal 
altijd iemand beter zijn dan hij.”

Was getekend Eddy Planckaert.
Eén voor één is Evenpoel in 

deze Ronde van Spanje – oké, te-
gen een aantal collega’s die niet in 
topvorm verkeren, maar dat is zijn 

schuld niet – twijfels aan het wegnemen. Kan hij recu-
pereren? Ja. Er is geen reden om aan te nemen dat dit 
na deze week spectaculair anders zou gaan. Hij zit nog 
zo fris als een hoentje.

Kan hij steile hellingen aan? Ja. Is hij explosief ge-
noeg om demarrages te beantwoorden? Ja. Kunnen 
hij en zijn ploeg het gewicht dragen? Voorlopig wel. 
Kan hij nog zo goed tijdrijden als voorheen? Dat zal 
dinsdag blijken, maar wie kan hem kloppen?

Zal hij nog een slechte dag hebben? Iedereen heeft 
weleens een slechte dag in een grote ronde, het komt 
er alleen op aan het niet te laten zien en de anderen, 
die ook dag na dag minder worden, geen hoop te ge-
ven. Tot nog toe was de wielrenner Remco Evene-
poel een open boek: ging het hem af, hij straalde. 
Was het zwaar, vreesde hij de tegenstand, werd hij 
een hoopje ellende. Daar is ook aan gewerkt.

Een voorspelling: op 11 september 2022 heeft dit 
land, 44 jaar na Johan De Muynck in de Giro van 
1978, eindelijk weer een groterondewinnaar.

Kan hij recupereren? 
Ja. Kan hij steile 

hellingen aan? Ja. 
Kunnen hij en zijn 
ploeg het gewicht 

dragen? 
Voorlopig wel

Remco Evenepoel (QuickStep) fi nisht als vierde in de negende Vuelta-rit tussen Villaviciosa en Les Praeres 
en vergroot zijn voorsprong in het klassement. © BELGA

Max Verstappen (Red Bull) 
juicht na zijn overwinning in 
de Belgische grand prix. 
© PHOTO NEWS

Verstappen en co. 
racen volgend jaar 
nog in Francorchamps

“Formule 1 kan bevestigen dat 
het tot een akkoord is gekomen 
om ook in 2023 een grand prix 
van Francorchamps te plannen. 
Meer details over de kalender 
volgen later.” Met die korte ver-
klaring maakten de grote bazen 
van de F1 gisterenmiddag een 
einde aan de onzekerheid.

Het zag er zes maanden gele-
den anders uit. In de eerste ver-
sies van de kalender voor 2023 
was geen sprake van een Belgi-
sche grand prix, omdat het con-
tract van Francorchamps a� iep 
en omdat het evenement niet 
meteen paste in de toekomstvi-
sie van de F1. Maar hoe meer de 
tijd vorderde, hoe groter het 
vraagteken werd boven nieuw-
komer Zuid-Afrika (circuit raakt 
niet klaar) en China (covidsitua-
tie). Daarom werd naar alterna-
tieven gezocht. Francorchamps 
dook op als eerste invaller.

Hoewel de eigenaars van het 
circuit en organisator Spa 
Grand Prix zich de voorbije ja-
ren wentelden in zelfverheerlij-
king (“we hebben het mooiste 
circuit van de wereld”) en zich 
onaantastbaar waanden, zijn ze 

Het formule 1-circus komt 
ook volgend jaar naar Spa- 
Francorchamps. Daar won 
WK-leider Max Verstappen 
gisteren na een knappe 
inhaalrace.

de voorbije maanden gaan in-
zien dat ze dringend moesten 
bijsturen. En dat deden ze. De 
Belgische grand prix 2022 was 
een goed georganiseerd event 
vol randanimatie en een ver-
keersplan dat voor het eerst in 
jaren leek te kloppen. Het kan 
niet anders of de bonzen van de 
F1 hebben dat ook gezien.

Sportief was Max Verstappen 
oppermachtig. Hij moest van-
wege een gridstraf vanaf de 
veertiende plek starten, maar 
pakte de volle buit: winst van de 
GP en een extra WK-punt voor 
de snelste raceronde. Hij heeft 
in het klassement nu al bijna 
honderd punten voorsprong op 
zijn concurrenten. (JB/BELGA)

Voor het WK in Australië was 
hij niet voorzien, maar omdat 
Arnaud De Lie niet start zoekt 
Vanthourenhout naar andere 
opties. “Het parcours in Wol-
longong is explosief. Dat ligt 
Uijtdebroeks niet zozeer, maar 
in deze vorm kunnen we hem 
zeker gebruiken.” (BVDC)

Uijtdebroeks treedt in 
voetsporen van Pogacar
Met ritwinst in de zwaarste 
twee ritten en een voorsprong 
van anderhalve minuut op de 
nummer twee is er geen discus-
sie mogelijk: Cian Uijtdebroeks 
(19) was de beste in de Ronde 
van de Toekomst. Op de erelijst 
prijken grote namen als Tadej 
Pogacar (2018), Egan Bernal 
(2017) en Nairo Quintana (2010).

“Uijtdebroeks moet nog 
groeien, maar ik denk dat hij de 
komende jaren de verwachtin-
gen zal inlossen”, zegt bonds-
coach Sven Vanthourenhout. 
“In het hooggebergte reed hij 
weg wanneer hij wou.”

Uijtdebroeks is 
de vierde Belg die 
deze koers wint, 
na Schepers 
(1977), Bruyneel 
(1990) en 
 Bakelants (2008)

Sterke Van Aert sprint 
sneller dan De Lie in Plouay
Wout van Aert heeft in de 
Bretagne Classic in Plouay zijn 
favorietenrol waargemaakt. Na 
254 kilometer was hij de snelste 
van een omvangrijke groep, 
voor de Fransman Axel Lauran-
ce en de Deen Alexander Kamp. 
De jonge Arnaud De Lie werd 
vierde.

“Ik voelde me goed in de � na-
le, maar zat wel geïsoleerd. Ik 
moest in mijn eentje de aanval-
len van de andere ploegen 
 neutraliseren”, zei Van Aert, die 
vorig weekend nog tweede 
 eindigde in Hamburg. “Ik denk 
dat het de eerste keer is dat ik 

De Lie kan kloppen in de sprint. 
Hij is een echt talent en zal het 
nog ver schoppen.”

En nu stilaan op naar het we-
reldkampioenschap in Austra-
lië. “Ik verwacht daar een heel 
sterke Franse ploeg”, stelde de 
renner van Jumbo-Visma. “Wat 
mezelf betreft mag ik niet kla-
gen over de conditie. Na de 
Tour de France werd ik wel 
ziek. Ik heb een week afgezien 
en moest een tijdlang recupere-
ren. Nu sta ik er weer. Het WK is 
nog vier weken ver. Het komt 
erop aan om tot dan geconcen-
treerd te blijven.” (BELGA)


