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Tijden voor de eeuwigheid

D e algemene verwachting was dat Filippo Gan-
na dit weekend zou beheersen met een feno-
menaal werelduurrecord, ja toch? Her en der 
werd geopperd dat de grens van de zestig ki-
lometer in beeld zou komen. Dat is het niet 
geworden.

Ganna bleef steken op 56,792 kilometer. Hij 
klopte daarmee de vorige recordhouder, ene 

Dan Bigham, die tot voor kort alleen insiders kenden. 
Bigham overzag de trainingen en voorbereiding van 
Ganna, reed ook meer dan behoorlijk per � ets (zo 
was hij prof in een continentaal team) en zijn vrouw 
was de recordhouder bij de vrouwen. Hij vond bij de 
tests dat hij zelf eerst maar eens een uurtje moest 
rondrijden.

Dat leverde hem een afstand van 55,548 kilometer 
op. Daarmee deed hij bijna een halve kilometer beter 
dan Victor Campenaerts en degradeerde in één 
moeite onze landgenoot en de 
status van het werelduurrecord. 
De 55,048 kilometer van Cam-
penaerts bleek ineens een ver-
dienstelijke poging, niet meer dan 
dat.

Bighams moment de gloire 
heeft nog geen twee maanden ge-
duurd en toen kwam Ganna op 
zijn ge-3D-printe � ets. Hij reed 
een dikke kilometer verder, maar 
de zestig kwam nooit in beeld. 
Dat was ook waanzin geweest, als 
je bedenkt dat ze dertig jaar deden over een verbete-
ring van drie kilometer. Zijn record is overigens wel 
historisch, want nog nooit legde een man op een � ets 
meer kilometers en meters af gedurende een uur.

Chris Boardman had tot nog toe 56,375 kilometer 
staan. Dat werd gekwali� ceerd als ‘best human ef-
fort’ nadat zijn � ets, waarop hij helemaal plat kon lig-
gen, met terugwerkende kracht werd gediskwali� -
ceerd. Dat soort onzin kan alleen in het wielrennen 
en daarvan zijn we nu de� nitief verlost.

Ganna heeft wel laten zien waar dat uurrecord 
naartoe gaat. In zijn middenstuk reed hij rondjes van 
15,5 seconden, 62 seconden over een kilometer dus. 
Hij startte traag en had op het laatst nog wat verval. 
Vroeger op die topsnelheid komen en die langer vol-
houden, dat wordt nu de uitdaging. Ganna in top-
vorm kan dat, en die topvorm was ver weg.

Dé prestatie en hét moment van het weekend 
kwam dus niet uit Grenchen. Kona op Hawaï, daar 
was het te doen. U kunt het terugkijken op Sporza.

Op zes kilometer van de � nish haalde de Noor Gus-
tav Iden de Fransman met Engelse naam Sam 

Laidlow in. Laidlow had in het � etsonderdeel een tijd 
neergezet van 4u04:36. Laat dat even bezinken. De 
man had net 3,8 kilometer gezwommen in goed 48 
minuten, sprong op zijn � ets en reed de 180 kilome-
ter met een gemiddelde van net geen 45 per uur. Hij 
deed daarmee vier en een halve minuut beter dan 
Cameron Wurf in 2018. Die Wurf is nu aan zijn laatste 
dagen bezig bij Ineos Grenadiers. Hij deed ook mee 
in Kona en werd elfde op twintig minuten.

Neen, Laidlow zou niet winnen. Wel Iden. Hij 
moest zes minuten goedmaken na het � etsonder-
deel, maar liep dan weer de marathon in 2u36:15, dat 
is meer dan zestien per uur. Nadat hij 3,8 kilometer 
had gezwommen en 180 kilometer had ge� etst.

Terug naar dat beeld, die vijftien seconden te zien 
op Sporza, wanneer de ene de andere inhaalde. Iden 
liep Laidlow links voorbij en tikte met zijn rechter-
hand op de schouder van Laidlow. Die schrok niet, 

hij wist al lang dat het moment 
eraan kwam. Bij de beruchte 
Energy Lab-sectie, waar ze een 
heen en terug als mindfuck voor 
de kiezen krijgen, was het al dui-
delijk. Het zou een kwestie van 
minuten worden voor Iden hem 
zou inhalen.

Op de lange, saaie en altijd hete 
Queen Ka’ahumanu Highway ge-
beurde het dan; rond kilometer 
36 liep Iden Laidlow voorbij en 
deed een herygersje. Voor wie 

amper of nog niet geboren was: Paul Herygers was 
een veldrijder die in 1994 wereldkampioen zou wor-
den in de duinen van Koksijde. Op een duin liep hij 
de leider Richard Groenendaal voorbij en gaf hem 
een vriendschappelijk maar niet minder vernede-
rend schouderklopje.

Groenendaal werd pisnijdig en probeerde te ver-
snellen, maar Herygers kreeg uiteindelijk de boven-
hand en werd wereldkampioen. Het ging er zaterdag 
helemaal anders aan toe in Kona. Laidlow keek Iden 
aan en stak zijn hand uit. Waardering, onderwerping, 
bewondering, opluchting, het zat er allemaal in en 
geen nijd te bespeuren.

Aan kilometer 36 gaat het richting Kona licht ber-
gaf en precies op dat stuk versnelde Iden. Laidlow 
probeerde te volgen. Tevergeefs. Iden, ooit de jongste 
wereldkampioen op de halve triatlon, zette zaterdag 
een nieuwe standaard. De te kloppen tijd is voortaan 
7u40:24. Hij deed maar liefst elf minuten beter dan 
Jan Frodeno in 2019. Gustav Iden en Eliud Kipchoge 
(2u01:09 in Berlijn laatst) zijn de nieuwste voorlopige 
tijden voor de eeuwigheid.

Dé prestatie van 
het weekend kwam 
niet uit Grenchen. 

Kona op Hawaï, daar 
was het te doen

De Noor Gustav Iden wint het WK Ironman in een recordtijd (7u40:24). De afsluitende marathon loopt hij 
in een fenomenale 2u36:15. © BELGA

Gianni Vermeersch in Veneto: 
‘Dit is een kinderdroom. Nu 
heb ik een wereldkampioenen-
trui.’ © PHOTO NEWS

Vermeersch troeft 
grote namen af 
op eerste WK gravel

Daags na overwinning van Pau-
line Ferrand-Prévot bij de vrou-
wen kregen de mannen tussen 
Vicenza en Cittadella een par-
cours van 194 kilometer voor de 
wielen. Zo’n 70 procent daar-
van was onverhard, maar het 
bleef wel overwegend vlak.

Het waren twee (merk)ploeg-
maats van Mathieu van der Poel 
en Peter Sagan die de wedstrijd 
beheersten met een lange aan-
val. Gianni Vermeersch en de 
Italiaan Daniel Oss sloegen 
vroeg in de wedstrijd een kloof 
van meer dan vijf minuten. Ach-
terin hadden weinig renners 
 reden tot achtervolgen.

Vermeersch sloeg in de slot-
kilometers een kloof en reed 
solo naar de wereldtitel. Aan de 
streep had hij driekwart minuut 
voorsprong op Oss. In de sprint 
voor brons haalde Van der Poel 
het voor Greg Van Avermaet.

Kort na de aankomst kwam 
Van der Poel, zijn Nederlandse 
ploegmaat bij Alpecin-Deceu-
ninck, hem feliciteren. Het was 
de eerste keer dat de multi-
disciplinaire Vermeersch een 

De Belg Gianni Vermeersch 
heeft een stukje wieler-
geschiedenis geschreven. Op 
het eerste wereldkampioen-
schap gravelbiken, in het 
 Italiaanse Veneto, reed hij 
solo naar de titel.

wereldtitel in het wielrennen op 
zijn palmares schreef.

“Dit is een kinderdroom”, ge-
noot de 29-jarige Belg. “Nu heb 
ik mijn wereldkampioenentrui. 
Echt mooi. Hopelijk ga ik nog 
wat gravelwedstrijden rijden.”

Vermeersch nam afstand van 
Oss buiten het beeld van de tv- 
camera’s, op de smalste stroken 
van het parcours. “Ik wist dat 
het op de singletracks moest ge-
beuren en hoorde dat ik meter 
per meter wegreed. Vanaf dan 
ging ik vol gas verder. We heb-
ben de hele dag snel gereden. 
Zodra we vijf minuten hadden, 
wist ik dat we een grote kans 
hadden om voorop te blijven tot 
de � nish.” (BELGA)

vond Pogacar. “Sinds ik terug-
kwam uit Australië van het WK 
voelde ik me iedere dag beter.”

De 42-jarige Alejandro Valver-
de sprintte in zijn afscheids-
koers naar de zesde plaats. Vin-
cenzo Nibali kon op zijn 37ste 
geen hoofdrol meer spelen en 
werd 24ste. (BELGA)

Pogacar troeft Mas af in 
Ronde van Lombardije
De Sloveen Tadej Pogacar heeft 
zichzelf opgevolgd als winnaar 
van de Ronde van Lombardije, 
het laatste monument van het 
wielerseizoen. “De ploegmaats 
waren ongeloo� ijk”, zei de kop-
man van UAE. “Om het dan af te 
maken, in mijn laatste koers van 
het seizoen, is prachtig.”

Pogacar was aan de streep in 
Como sneller dan zijn Spaanse 
medevluchter Enric Mas. “Ik 
probeerde aan te vallen op de 
Civiglio, maar Mas was bergop 
op mijn niveau. Dus probeer-
den we samen te werken tot de 
� nale. Het verliep perfect”, 

De Sloveen voert 
nu ook de 
 internationale 
 zegestand aan 
met zestien stuks

Gilbert ziet Démare winnen 
in zijn allerlaatste koers
Philippe Gilbert heeft zijn laat-
ste wielerwedstrijd gereden. In 
de Franse najaarsklassieker 
 Parijs-Tours zwaaide hij af met 
een 27ste plek. “Gelukkig heb ik 
alle valpartijen kunnen ontwij-
ken”, klonk het. Dat kon zijn 
ex-ploegmaat Niki Terpstra niet 
zeggen. Terpstra, die ook af-
scheid nam, bereikte Tours als 
laatste, bloedend na een crash.

In de � nale behoorde Gilbert 
tot het selecte peloton dat 
streed voor winst. “Ik was blij 
dat ik er nog bij zat”, vertelde 
de veertigjarige Waal, die in Mo-
naco woont. “Ik was aandach-

tig, maar het was lastig om iets 
te proberen. Er zaten veel sprin-
ters in de groep en die hadden 
nog ploegmaats. Bovendien 
blies de wind in het voordeel en 
waren de wegen breed.”

De Fransman Arnaud Déma-
re bleef uiteindelijk Edward 
Theuns en Sam Bennett voor in 
de eindsprint.

Gilbert haalde achteraf zijn 
breedste glimlach boven, na het 
einde van een rijke carrière 
waarin hij vier van de vijf monu-
menten won, plus het WK. “Ja, 
ik realiseer me dat het erop zit. 
Ik ben gelukkig.” (BELGA)


