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Remcooooh (deel vier)

D e Vuelta is de kleinste van de grote rondes. De 
Vuelta van 2022 was bovendien niet al te sterk 
bezet. Onderweg vielen nog eens een paar 
goede renners weg. Hijzelf bleef gespaard van 
groot ongeluk en van corona. Helemaal juist, 
maar dat maakt de rekening van Remco Eve-
nepoel niet. Ook niet van zijn voorbeeldige 
ploegmaats.

Op je tweeëntwintigste een grote ronde over de 
streep halen, weze het een kleine grote ronde, is een 
hele knappe prestatie, en die is meer waard dan een 
bak bier in het gemeentehuis van Schepdaal. Die bak 
bier komt uit een interview met Johan De Muynck, 74 
inmiddels, maar scherper van tong dan toen hij pro-
fessioneel met de � ets reed.

De Muynck heeft recht van spreken: hij was de laat-
ste Belgische groterondewinnaar. In 1978 won hij de 
Giro, in Italië, vóór de Italianen Baronchelli, Moser, 
Panizza en Saronni. Van die vier 
zouden Beppe Saronni (1979 en 
1983) en Francesco Moser (1984) 
een Giro winnen. De Muynck zelf 
had al in 1976 kunnen winnen, 
maar verloor door een val die Giro 
met negentien seconden.

De Muynck gebruikte dat beeld 
van die bak bier op het gemeente-
huis om aan te geven dat een vie-
ring op zijn plaats is, maar dat 
men Evenepoel na zijn winst in de 
Ronde van Spanje ook niet als een 
nieuwe wielerkoning op een piëdestal moet zetten. 
Dezelfde teneur las je een dag later in de Mediahuis- 
kranten die de laatste Belgische winnaars van de drie 
grote rondes samenbrachten.

Lucien Van Impe won de Tour in 1976, Freddy 
 Maertens won een jaar later in Spanje en Johan De 
Muynck nog een jaar later in Italië. De sprinter Maer-
tens won 13 van de 21 etappes en hield Miguel María 
Lasa en Klaus-Peter Thaler achter zich, niet bepaald 
wereldrenners. Van Impe klopte dan weer de latere 
Tour-winnaar Joop Zoetemelk en de eeuwige tweede 
Raymond Poulidor.

Van Impe had de beste quote: “Evenepoel is een 
groot renner. Afwachten of hij een hele grote wordt.” 
Dat weten we niet. Wat we wel weten: Evenepoel 
heeft dit jaar opnieuw een stap gezet in zijn ontwikke-
ling. Luik-Bastenaken-Luik winnen, tegen een piekend 
deelnemersveld, is overigens een minstens even op-
vallende mijlpaal als deze Vuelta tegen een half uitge-
woonde tegenstand.

Dat hij de Vuelta over de streep trok, oké, maar ook 
de manier waarop maakte indruk. Te vroeg in het 

rood om comfortabel te zijn, maar nooit stress. Aange-
vallen en tijd gepakt. Tijdrit gewonnen met over-
macht. Aangevallen geworden, beetje tijd ingeleverd, 
maar nooit gepanikeerd. Zich al die tijd zich keurig 
gedragen, geen kuren verkocht, beschikbaar voor de 
media.

Toen de concurrentie hem uit zijn lood probeerde 
te slaan won hij gewoon zelf nog een mooie rit. De 
laatste lastige etappe heerste hij en keek zijn laatste 
concurrent bij diens laatste poginkje om weg te rijden 
recht in de ogen. Enric Mas werd op slag menos.

Of Evenepoel een hele grote wordt, weet niemand. 
Ook als dit het is, en er komt niks meer, is het al erg 
mooi. De schavuit uit Schepdaal – jeetje, ze zijn geluk-
kig met die Urbanus-strips net op tijd opgehouden – is 
een fenomeen. Op die leeftijd, met zo weinig koers-
jaren zo’n palmares bij elkaar rijden, het is ongezien.

Egan Bernal was 22 jaar en 196 dagen oud toen hij 
de Tour won in 2019. Tadej Poga-
car was net geen 22 toen hij in 
2020 Primoz Roglic in de laatste 
klimtijdrit naar La Planche des 
Belles Filles uit het geel reed. 
 Negen renners waren in hun 22ste 
levensjaar toen ze de Giro won-
nen. Acht waren geen 23 toen ze 
de Tour wonnen, van wie 4 tussen 
de twee wereldoorlogen.

Geen enkele had het lijstje over-
winningen van Evenepoel op die 
leeftijd, op Pogacar na misschien. 

Wel nog deze randbemerking meegegeven. Het is met 
de Vuelta winnen een beetje zoals met de beurs: in 
het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie 
voor de toekomst. Slechts vier Vuelta-winnaars van de 
laatste dertig jaar wonnen ook een andere grote ron-
de. Pogacar en Bernal begonnen hun groteronde-
palmares met de echte Tour.

Dat het uniek is, een Belg die in 44 jaar voor het 
eerst weer een grote ronde wint? Het is uniek omdat 
het ridicuul is. Dit wielerwalhalla waande zich een 
grote wielernatie met vooral winst in eendagswedstrij-
den, de meeste dicht bij de deur en op kasseien, maar 
een beetje normaal sportland had zich moeten hullen 
in schaamte.

Een beetje normaal sportland zou ook deze over-
winning van Evenepoel naar waarde schatten. Dat be-
tekent níét minimaliseren, maar evengoed níét over-
drijven. Wij zijn geen normaal sportland en daarom 
moeten we nu met zijn allen mee in de rooie polonai-
se. Dat Eddy Evenepoel voorlopig niet in België landt 
en meteen doorreist naar dat gedevalueerde WK, 
noemt het gerust een godsgeschenk.

Op die leeftijd met 
zo weinig koersjaren 

zo’n palmares bij 
elkaar rijden, 

het is ongezien

Juichend en met een glimlach bolt Remco Evenepoel over de streep in Madrid. Hij pakt de eindzege met 
een voorsprong van 2:02 op eerste achtervolger Enric Mas. © AP

De Sloveen Luka Doncic wordt 
topschutter in de achtste 
 fi nale met 35 punten, zaterdag 
in Berlijn. © ANP/EPA

NBA-ster Doncic 
maakt einde aan EK 
van Belgian Lions

Met opgeheven hoofd verlieten 
de Belgian Lions dit EK. Ze lie-
ten Europees kampioen Slove-
nië lange tijd twijfelen. Wereld-
ster Luka Doncic scoorde 35 
punten. “We wisten dat België 
een taaie klant zou zijn. Ze 
vochten met ons, ze maakten 
hun shots. Kortom, ze speelden 
prachtig basketbal”, zei hij.

“In die beslissende minuten 
verloren we onze intensiteit, 
onze defensieve discipline en 
onze shotkracht. Daar lag het 
kantelmoment”, zei Retin 
Obasohan. De 1,88 meter grote, 
explosieve spierbundel beves-
tigde op dit EK zijn status van 
nieuwe ‘leeuwenkoning’. Ook 
Manu Lecomte toonde dat hij 
de rol van startende spelmaker 
kan invullen. Opvolging verze-
kerd. Pierre-Antoine Gillet 
kreeg op dit EK de medaille 
voor moed en zelfopo� ering.

Drie zeges in de poulefase, 
met als uitschieter de stunt te-
gen wereldkampioen Spanje, 
en een felbevochten strijd tegen 
Slovenië in de achtste � nales: 
ook als team bevestigden de 

De achtste � nale betekende 
voor de Belgian Lions het 
eindpunt op het EK basket-
bal. Ze dreven topland 
 Slovenië wel tot het uiterste 
(88-72). ‘Er zat meer in’, 
baalde Jean-Marc Mwema.

 Lions hun stijgende curve op de 
Europese ranking.

“Op dit EK zat er meer in”, 
vond Jean-Marc Mwema. “De 
eindcijfers geven een vertekend 
beeld, het verschil tussen beide 
teams was kleiner. Ik had nooit 
het gevoel dat we werden over-
klast. Daar ligt de ontgooche-
ling.”

Bij bondscoach Dario Gjergja 
overheerste toch de trots. “We 
moeten de goede zaken van dit 
EK meenemen en bekijken hoe 
we onszelf kunnen ontwikke-
len.” De volgende uitdaging 
komt er al snel. In november 
speelt België WK-kwali� catie-
wedstrijden tegen Turkije en 
Griekenland. (RBE/BELGA)

Voor Verstappen was het al 
zijn elfde zege dit seizoen, de 
vijfde op een rij. De volgende 
race in de formule 1 staat op 2 
oktober op het programma in 
Singapore. Als Leclerc daar uit-
valt en Verstappen wint, dan is 
de Nederlander opnieuw we-
reldkampioen. (BELGA/ANP)

F1: Verstappen mogelijk al 
wereldkampioen in Singapore
Max Verstappen (Red Bull) 
heeft nu ook de GP van Italië op 
zijn naam geschreven. De 24- 
jarige Nederlander haalde het 
op de Autodromo Nazionale, 
nabij Monza, voor de Monegask 
Charles Leclerc (Ferrari) en de 
Brit George Russell (Mercedes).

De wereldkampioen startte 
door een gridstraf pas op de ze-
vende plaats, maar raasde snel 
helemaal naar voren. Na een 
pitstop van Leclerc nam hij de 
koppositie over. In het slot 
kwam de safetycar nog op de 
baan, na het uitvallen van Da-
niel Ricciardo (McLaren).

Max Verstappen 
trekt met 116 
 punten voor-
sprong op zijn 
achter volger naar 
de volgende GP

Italië, Frankrijk of Spanje: 
Van Vleuten heerst overal
Na winst in de Giro en de Tour 
heeft Annemiek van Vleuten nu 
ook de eindzege in de Vuelta 
beet. Op de slotdag kwam haar 
leidersplaats niet meer in ge-
vaar. De Italiaanse wereldkam-
pioene Elisa Balsamo sprintte 
het snelst in de vijfde en laatste 
etappe. Ze liet Lotte Kopecky 
achter zich.

“Dit is een geweldig seizoen, 
met ook Luik en de Omloop”, 
vertelde de 39-jarige Van Vleu-
ten in Madrid. “Het zal pas 
doordringen komende winter, 
want nu denk ik alweer aan het 
WK.”

Op de tweede dag, in de ko-
ninginnenrit, nam de Neder-
landse de leiderstrui. “Maar 
toen was de eindwinst nog niet 
binnen. Mijn ploegmaten moes-
ten stevig aan de bak om mijn 
trui te verdedigen zaterdag, na-
dat Anna Kiesenhofer in de aan-
val ging en een grote kloof 
sloeg.”

Gisteravond vloog Van Vleu-
ten al naar Australië. “Na vijf 
weken zonder competitie tast je 
toch in het duister over je vorm, 
maar ik merkte dat het goed zit 
en dat ik met vertrouwen mag 
afreizen naar het WK.” (BELGA)


