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Remcoeioeioei

A l snel nadat hij nog maar pas was komen kij-
ken, had een deel van het verzamelde pers-
heir het al gehad met Remco Evenepoel. 
Sommigen vonden hem een vervelend baas-
je, randje of zelfs over het randje van respect-
loos, lichtjes dikkenek. Andere collega’s in 
het veld vonden dan weer dat de thuisbasis 
– meestal bewustzijnsvernauwde ‘nieuws-

managers’ – te veel meeging in de Remco-mania.
Zo herinner ik mij nog levendig de perstent op het 

WK tijdrijden van 2019 in Harrogate en de jonge col-
lega die een zucht van opluchting slaakte toen hij 
merkte dat Rohan Dennis sneller zou zijn dan een 
toen negentienjarige Belgische ex-voetballer op twee 
wielen.

“Stel je voor dat hij wint, dan moet ik binnen de 
vijf minuten een lyrisch stuk  maken voor online, zijn 
ouders opzoeken voor een interview, zijn grootou-
ders bellen en als het even kan 
ook een fotootje van de hond op 
de kop tikken en ik weet niet eens 
of ze een hond hebben. Ik ben 
aan het ergste ontsnapt.” Die 
zucht, die opluchting na eerst die 
wanhoop op zijn jonge gezicht, 
op slag had hij mijn sympathie.

2019 komt nooit meer terug. 
De dijkbreuk is compleet. Alles 
en iedereen in de entourage van 
Eddy Evenepoel is voorpagina-
nieuws. Dus, jawel, ook deze rubriek ontsnapt er niet 
aan en moet het meer in het bijzonder over twee 
existentiële vraagstukken hebben.

Vraagstuk 1: moet Hij in 2023 naar de Giro of toch 
maar meteen naar de Tour?

Daar is hij allang uit, al vóór de Vuelta. Evenepoel 
acht zich klaar voor de Tour. Hem daarvan weerhou-
den staat bijgevolg gelijk aan zelfmoord. Evenepoel 
gaat en staat en rijdt waar hij wil. Zo was hij als voet-
baller, zo is hij als wielrenner. Zijn ploeg en vooral de 
grote baas, althans op de momenten dat hij geen last 
heeft van hypo’s, hebben dat inmiddels goed begre-
pen. Waar Patrick Lefevere eerst stellig was ‘in 2023 
Giro, in 2024 Tour’ klonk het even later al anders. 
“We zullen nog wel zien en dat samen met Remco 
bespreken.” Na de Vuelta en vooral na het WK luidt 
het ineens: “Dat is een keuze van Remco.”

Antwoord op vraagstuk 1: het wordt volgend jaar 
de Tour.

Vraagstuk 2: met welke ploeg moet Hij naar de 
Tour?

Deze week, plots op velonews.com: Ineos toont in-
teresse in Remco Evenepoel. Een dag later stonden 

de kranten er vol van. Dat nieuws klopt. Meer zelfs, 
wat de media vooralsnog niet schrijven omdat ze be-
grijpelijkerwijs hun toegang tot de ploeg en het go-
denkind niet willen verbranden: Remco Evenepoel 
toonde zelf interesse in Ineos en nog steeds. Wat hij 
ook zou hebben beweerd aan de telefoon tegen Lefe-
vere: als het van hem a� ing (en als hij geen langdu-
rend contract had), dan zat hij al bij Ineos.

Tom Boonen schetst in zijn column in Het Laatste 
Nieuws hoe hij met deze move zowat tachtig man (de 
hele wielerploeg van Lefevere) tegen zich in het har-
nas jaagt, maar daar trekt Evenepoel zich niks van 
aan. En zijn vader ook niet, want hij is het die al we-
ken – zelfs toen het nog niet eens zeker was dat zijn 
zoon de Vuelta zou winnen – de markt verkent.

Het is van Remcooooh in sneltempo naar Remcoei-
oeioei gegaan bij QuickStep-Alpha Vinyl. Je hoeft 
maar een paar telefoontjes te doen om spitante de-

tails te krijgen over hoe ze in de 
clan-Evenepoel tegenover de 
ploeg staan, maar ook hoe de 
CEO hen steeds meer op de zenu-
wen werkt.

Evenepoel en zijn pa zijn niet 
van gisteren. Zij weten hoe het er 
bij Jumbo aan toegaat, door wie 
Jonas Vingegaard wordt omringd. 
Zij weten wie UAE binnenhaalt 
volgend jaar om Tadej Pogacar te 
helpen (Adam Yates, Domen No-

vak en Tim Wellens), en dat naast wie we er al zit. Zij 
weten hoe nauwgezet die teams hun klassements-
renners, voortaan Evenepoels directe concurrenten, 
begeleiden en omkaderen met goedbetaalde helpers.

Niks zegt dat ze bij QuickStep-Alpha Vinyl (volgend 
jaar Soudal-QuickStep) op termijn niet kunnen, maar 
ze hebben nog veel stappen te zetten. Lefevere weet 
dat en dringt aan op geduld. Voor 2024 zijn de voor-
uitzichten voor een grote rondeploeg beter, zei hij 
recentelijk nog. Kan zijn, maar het eerstvolgend sei-
zoen is wel 2023 en laat dat nu het jaar zijn waarin 
Remco de� nitief Eddy wil worden.

QuickStep in de versie ’23 heeft jonge talenten die 
aardig bergop kunnen, maar alvast één van die gasten 
heeft eigen ambities en koerst daarom op eigen vraag 
zelden in een ploeg met Evenepoel. Dat Lefevere bo-
vendien voorlopig geen enkele klimmer/helper van 
hoog niveau maar wel voor gruwelijk veel geld sprin-
ter Tim Merlier haalde, dat vonden de Evenepoels 
onbegrijpelijk.

Antwoord op vraagstuk 2: Evenepoel blijft bij Lefe-
vere, voorlopig, omdat hij niet anders kan. We gaan 
wel een erg boeiend najaar, winter en 2023 tegemoet.

Als het van 
 Evenepoel afhing, 

en als hij geen 
 lang durend contract 

had, dan zat hij al 
bij Ineos

Kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel komt aan in Zaventem. Tot eind 2026 ligt hij vast bij de ploeg 
van Patrick Lefevere, maar blijft hij ook zo lang? © PHOTO NEWS

QuickStep-manager Patrick 
Lefevere tafelt met Remco en 
Patrick Evenepoel. © INSTAGRAM

De wereldkampioen 
sprint de komende dagen 
van feest naar feest

De foto die Patrick Lefevere, 
teammanager van QuickStep -
Alpha vinyl, postte op zijn Insta-
gram-account laat weinig aan 
de verbeelding over. Hij, Remco 
Evenepoel en vader Patrick zit-
ten aan tafel in een sterrenzaak 
in Sint-Kwintens-Lennik. Fees-
telijk uitgedost, klinkend op de 
toekomst. Het diner leverde 
naar verluidt een constructief 
gesprek op waarin alle violen 
werden gestemd.

Over tot de orde van de dag. 
Trainen, was dat gisteren eerst 
en vooral voor Evenepoel. “Om-
dat ik dinsdag in Binche-Chi-
may-Binche niet graag van bij 
de start zou lossen in die regen-
boogtrui. Dus onderhoud ik de 
conditie een beetje”, herhaalde 
de wereldkampioen op StuBru.

Evenepoel zal er voor de laat-
se keer koersen met Iljo Keisse. 
“Hij heeft een enorme invloed 
gehad op mijn carrière. Hij was 
mijn vaste gids sinds mijn prof-
debuut en ik zal zijn aanwezig-
heid volgend seizoen missen.”

De voorbije dagen is Evene-
poel tot rust gekomen thuis in 

Remco Evenepoel trekt tot 
nader order niet naar Ineos. 
Het feest voor de wereld-
kampioen kan vrolijk 
 starten, zondag op de Grote 
Markt in Brussel. ‘Ik kijk 
ernaar uit.’

Schepdaal. “Ik denk dat het vol-
gende week hectisch zal wor-
den.” Dan doelt hij niet zozeer 
op Binche, wel op zijn huwelijk. 
“Het is gelukt om een trouwkos-
tuum te kopen, ja. De kleur en 
snit kan ik niet verklappen.”

Eerst wacht nog een ander 
feest. Zondag wordt Evenepoel 
in Dilbeek tot ereburger be-
noemd. Van daaruit gaat het 
(als de weergoden meewillen) 
per � ets naar de Brusselse Gro-
te Markt, waar hij door burge-
meester Philippe Close (PS) 
wordt ontvangen. Aansluitend 
verschijnt hij op het balkon van 
het stadhuis, een eerbetoon dat 
in het verleden onder meer 
Eddy Merckx, de Duivels en de 
Red Lions te beurt viel. (JDK)

Debast heeft twee keer met veel 
lef gespeeld en het goed gedaan. 
Foutjes horen erbij, hij is nog 
maar achttien jaar.

“Of hij meekan naar het WK? 
Roberto Martínez is beter ge-
plaatst om op die vraag te ant-
woorden, maar ik zie hem alles-
zins naar Qatar gaan.” (SVL)

Mazzu gunt Debast wel 
plekje op WK in Qatar
Terug naar de realiteit voor An-
derlecht: winnen is de enige op-
tie tegen Charleroi. Felice Mazzu 
zag alvast frisse hoofden en pro-
beerde extra agressiviteit in zijn 
groep te pompen. “De interland-
break heeft veel jongens goed 
gedaan”, vindt Mazzu. “Ieder-
een is fysiek en mentaal goed 
 teruggekeerd.” Enkel Marco 
Kana ontbreekt zondag zeker 
door een ontsteking.

Mazzu volgde daarnaast de 
prestaties van Zeno Debast bij de 
Rode Duivels. Zijn debuut stem-
de de RSCA-coach tevreden. “Ik 
was niet akkoord met de kritiek. 

Felice Mazzu 
(coach RSCA): 
‘De interlandbreak 
heeft veel jongens 
goed gedaan’

Jupiler Pro League
Standard - Seraing gisteravond
OH Leuven - Union za 16.00 uur
Westerlo - Zulte Waregem za 18.15 uur
KV Oostende - Racing Genk za 18.15 uur
Club Brugge - KV Mechelen za 20.45 uur
Anderlecht - Charleroi zo 13.30 uur
AA Gent - Cercle Brugge zo 16.00 uur
KV Kortrijk - Antwerp zo 18.30 uur
STVV - Eupen zo 21.00 uur

Speeldag 10

1. Antwerp 9 27
2. Racing Genk 9 22
3. Club Brugge 9 19
4. OH Leuven 9 17
5. Standard 9 16
6. Union 9 16
7. AA Gent 9 14
8. Anderlecht 9 13
9. STVV 9 13

10. Charleroi 9 12
11. Westerlo 9 12
12. KV Mechelen 9 11
13. KV Oostende 9 10
14. KV Kortrijk 9 7
15. Eupen 9 6
16. Seraing 9 6
17. Cercle Brugge 9 6
18. Zulte Waregem 9 5
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