




2020

wat een 
wielerjaar

Geert Vandenbon
Tim De Waele



▼ Een van dé beelden van 2020. 
Remco Evenepoel is zopas het 
ravijn ingereden in de afdaling  
van de Colma di Sormano tijdens 
de Ronde van Lombardije op  
15 augustus.
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Zijn voornaam is een  
merknaam geworden. 
Mathieu kan alles. In het 
veld, op de weg, op de 
mountainbike. In de cross 
wint hij alles, of toch bijna. 
Op naar het wegseizoen 
straks.

◀ Mathieu van der Poel groet 
de massa bij de finish van het 
WK Cyclocross in Dübendorf, 
Zwitserland, op 2 februari 2020.
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Het wielerjaar 
2020 dient zich 
zonnig aan

 eerste maand van het 
twintigste jaar van de 
21ste eeuw dient zich kab-
belend aan. Niks nieuws 
onder zon. Koers neemt 
in Vlaanderen zijn vaste 

plaats in, op televisie, in de kranten en op 
de radio. De winter heerst, al is die zacht. 
De verschillende cyclocrosscompetities 
naderen hun eindfase. Sedert enkele jaren 
lijkt het alsof het veldrijden een coup heeft 
gepleegd. Moddermannetjes op twee wie-
len zuigen zo goed als alle televisieaan-
dacht naar zich toe op zaterdag en zondag. 
Op Sporza, maar evenzeer op VTM, Play 
Sports en Proximus. De kijkcijfers blijven 
hoog. De uitzendingen van het BK en WK 
scoren meer dan één miljoen tv-kijkers. De 
strijd wordt in het veld én op het scherm 
gestreden. Cyclocross is een voltreffer.

JONGE GARDE NEEMT OVER
Drie renners gaan steevast over de 

tong. Mathieu van der Poel, Wout van Aert 
en, jawel, Thibau Nys. Sven Nys fietste vijf-
tien jaar lang in de schijnwerpers en evolu-
eerde van schuchtere Brabantse knaap tot 
verbaal sterke mediafiguur, met veel ener-
gie en met een neus voor lucratieve initi-
atieven en deals. Slim vooral, en waar het 
moest ook sluw. Hij leerde het met vallen 
en opstaan. De zoon van Sven lijkt nog voor 
zijn twintigste alle troeven van zijn vader 
te hebben overgenomen. Thibau is de beste 
bij de junioren. Dat hij fluitend wereld-
kampioen zou worden in het Zwitserse 
Dübendorf was al bij voorbaat een uit-
gemaakte zaak. Hij won. De jonge Nys is 
praatvaardig en beschikbaar voor pers en 
publiek, vol zelfvertrouwen. Trouwens, 
de hele huidige generatie Vlaamse ren-
ners is veel mondiger dan de generaties 

uit de vorige eeuw. Het lijkt alsof ze de 
Nederlandse branie hebben gekaapt.

Natuurlijk is er Mathieu van der Poel. 
Zijn voornaam is een merknaam gewor-
den. Mathieu kan alles. Waar hij ook aan 
de start verschijnt, hij wint altijd. Of toch 
bijna. Hij is de te kloppen man. Zeg nu 
zelf: wie in het winterseizoen 2019-2020 
niet minder dan 24 crossen wint (op 25) 
en daarbij ook Nederlands, Europees en 
wereldkampioen in het veld wordt, mag 
het predicaat ‘onoverwinnelijk’ claimen. 
Die lijn moet Van der Poel kunnen door-
trekken naar de weg. Dat bewees hij in 2019 
door onder meer Dwars door Vlaanderen, 
de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race 
te winnen. Nederland werd gek! Het jaar 
begint voor Mathieu alvast ijzersterk… met 
een nieuwe sponsor en een nieuwe team-
structuur rond de broers Roodhooft. Op de 
trui van Mathieu pronken de merknamen 
Alpecin-Fenix. Mathieu wint op 1 januari 
zijn eerste cross in de nieuwe merkentrui, 
de GP Sven Nys in Baal.

Nummer drie is Wout van Aert. Begin 
januari steekt de stadsgenoot van Rik 
Van Looy opnieuw zijn neus aan het ven-
ster. Van Aert maakte tijdens de Tour de 
France van 2019 een doodsmak. Het loopt 
ons nog steeds koud over de rug als we de 
beelden bekijken van zijn val in de tijdrit 

van 19 juli in de buurt van Pau. Hij bleef 
haken in een nadar die eventjes uit de rij 
sprong. Een revalidatie van zo’n zes maan-
den was zijn deel. Bovendien was er het 
financiële dispuut met Nick Nuyens, zijn 
vorige teammanager. Lichamelijk leed én 
kopzorgen. Zou dat niet te veel worden 
voor Wout van Aert? De overstap naar 
topteam in wording Jumbo-Visma is een 
gouden zet. Eind 2019 pikt hij al enkele 
crossen uit om opnieuw renner te wor-
den. Die lijn trekt hij door in januari 2020. 
Concurreren met Mathieu van der Poel zit 
er nog niet in, maar hij wint een week na 
het WK de Krawatencross in Lille. Een 
teken dat het steeds beter gaat. 

Toch wordt het duidelijk dat de focus van 
zowel van Aert als Van der Poel steeds 
meer op de weg zal liggen. Tot spijt van 
het veldritwereldje, dat twee publiekstrek-
kers ziet wegsijpelen. In de pikorde van 
beide heren staat de cross nu lager dan 
de weg. In 2019 had van Aert bewezen ook 
op de weg zijn voet te kunnen zetten naast 
die van Van der Poel. Wie vanuit het niets 
derde wordt in de Strade Bianche mag 
hoge ambities koesteren. De vraag bleef 
natuurlijk: hoe heeft Wout van Aert zijn 
kwetsuren verteerd? Wordt hij ooit nog 
de Wout van 2019? Of wie weet wordt hij 
beter en heeft een half jaar relatieve rust 
hem deugd gedaan?

de

De vraag bleef natuurlijk: hoe heeft  
Wout van Aert zijn kwetsuren verteerd? 
Wordt hij ooit nog de Wout van 2019?

 8 



▼ De Belgische veld- 
rijders tonen zich  
als een hecht blok  
op het WK. Maar 
tegen Van der Poel 
kunnen ze niet op.  
v.l.n.r.: Laurens 
Sweeck, Toon Aerts, 
Wout van Aert en  
Eli Iserbyt tijdens 
 de persconferentie 
van 31 januari 2020.
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▲ Remco Evenepoel ontvangt een 
shirt van de Argentijnse voetbal-
ploeg, met het nummer 10 van de 
legendarische Diego Maradona. 
Trots is hij, na zijn eindzege  
in de Vuelta a San Juan, op  
2 februari 2020.



FENOMEEN EVENEPOEL
Op de weg kijken we natuurlijk ook 

uit naar het fenomeen Remco Evenepoel. 
Hij won in 2019 als broekje de Clásica 
San Sebastián op indrukwekkende wijze, 
was de beste in de Ronde van België en 
kaapte het goud op het EK tijdrijden. In 
2020 moet hij bevestigen. Al zal geen 
enkele wielerfan met gezond verstand 
ontgoocheld zijn als die bevestiging er 
komt in de vorm van gestage groei en hier 
en daar meedoen voor de prijzen en voor 
een mooie overwinning. Al ligt de ambitie 
van de amper 20-jarige Evenepoel veel en 
veel hoger. Vier kilo lichter weegt hij en 
hij heeft spiermassa bijgekweekt… en hij 
trapt harder op de pedalen. Dus kijkt het 
jongste godenkind van Patrick Lefevere, 
manager van Deceuninck – Quick-Step, 
vol ambitie uit naar enkele kleinere ritten-
wedstrijden, naar Luik-Bastenaken-Luik 
– zijn eerste Monument – en vooral naar 
de Giro. Daar wil hij scoren, in de tijdritten 
en in het hooggebergte. Om in de zomer te 
mikken op de Olympische Spelen in Tokio 
en in het najaar op twee WK’s te jagen: 
tegen het uurwerk en op de weg. Is een 
nieuwe Merckx geboren?

O, jawel, er zijn nog andere coureurs die 
aandacht verdienen en die even gretig 
uitkijken naar het komende seizoen. Maar 
het is opvallend dat zij hard moeten knok-
ken om ook een deel van de aandacht te 
krijgen. Het lijkt alsof de generatie Oliver 
Naesen, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven, Yves 
Lampaert… tussen twee stoelen valt. De 
leemte die Greg Van Avermaet, Thomas De 
Gendt, Jürgen Roelandts, Sep Vanmarcke 
of pakweg Philippe Gilbert over enkele 
jaren zullen laten, lijkt al direct te wor-
den ingepalmd door Wout en Remco. 
En doe er ook maar Victor Campenaerts 
bij. Benieuwd of hij zijn prestatieniveau 
kan handhaven. Misschien ook Jasper 
Philipsen. Al schrijven we die tussenge-
neratie zeker niet af. Integendeel… Ook 
bij hen staan de ambities pal. En dan zijn 
er die ervoor kiezen om werkpaard te wor-
den. Zoals Dries Devenyns en Tim Declercq 
bij Deceuninck – Quick-Step. Slim. 

KOERSEN OP HET WATER
De verschillende manches van het 

Belgisch kampioenschap veldrijden wor-
den op zaterdag 11 en zondag 12 januari 
gereden in Antwerpen, op de linkeroe-
ver van de Schelde. Organisator Kurt 

‘Ik heb een grote stap gezet. Ik heb al 
geleerd dat niet alles vanzelf gaat.’

Remco Evenepoel op 11 januari in Het Nieuwsblad

 
Veel 
wielernieuws 
onder de zon?
De wereld evolueert en dus 

gaat ook de koers mee met de stroom 
aan veranderingen. A.S.O. blijft de 
dominante speler op het schaakbord. 
A.S.O., dat staat voor Amaury Sport 
Organisation, is de organisator van de 
Tour de France en ook van wedstrijden 
als Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-
Luik, Parijs-Nice en zelfs de Dakar 
Rally. A.S.O. is dominant, maar niet 
blind voor wat er nog gebeurt. De 
Olympische Spelen bijvoorbeeld. Om 
geen grammetje aandacht te missen – 
en dus ten volle de commerciële troe-
ven te kunnen uitspelen – start de Tour 
een weekje vroeger dan normaal. De 
Tour zou al beginnen in het weekend 
van 28 juni om te finishen op zondag 
19 juli. Eén week later staat de olympi-
sche wegrit in Tokio op de agenda.

Er is één WorldTour-ploeg meer dan 
vorig seizoen. Het zijn er negentien, 
waarvan er twee van Belgische signa-
tuur zijn: Lotto Soudal en Deceuninck –  
Quick-Step. Opvallend is dat veel 
organisatoren het moeilijk hebben, en 
dat geldt niet enkel voor wie jeugd-
wedstrijden en kermiskoersen inricht 
in Vlaanderen. De Tour of California en 
de Ronde van Noorwegen zijn er alvast 
niet meer bij.

 20
20

◀ Veldrijden op en rond het water.  
Het Belgisch kampioenschap in  
Antwerpen op zondag 12 januari 2020..
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Vernimmen kiest voor een parcours van 
3300 meter dat de vergelijking kan door-
staan met het klassieke traject van de 
Scheldecross: een strook van 300 meter 
door het zand van Sint-Anneke, een reeks 
korte hellingen in het park, de doortocht 
over een brug en enkele balkjes. 

Maar het BK 2020 zal toch vooral worden 
herinnerd vanwege zijn passage op – niet 
over – de Schelde. Dé attractie is inder-
daad de doortocht van 270 meter over een 
ponton dat op de stroom is verankerd. 
Eigen aan de Schelde is dat het een getij-
degevoelige stroom is, wat betekent dat de 
hellingsgraad tussen ponton en vasteland 
niet altijd gelijk is. Bij hoog water is de 
helling relatief klein, bij laag water is die 
groot, en dus steil. De heren profs hebben 
geluk. Hun kampioenschap vindt plaats 
bij hoog water. 

Bestaat de kans dat de renners de rivier 
in duiken? Nee, eigenlijk niet, tenzij ze 
het moedwillig zouden doen. De pon-
ton beweegt mee met de deining van de 
stroom, maar die deining is heel relatief. 
En er is aan alles gedacht. Een team erva-
ren duikers houdt permanent toezicht van 
in het water.

DE TRICOLORETRUI  
VOOR LAURENS SWEECK
Bij het team van Jurgen Mette- 

penningen, Pauwels Sauzen-Bingoal, gaat 
Eli Iserbyt als favoriet van start. Het par-
cours leent zich uitstekend tot ploegen-
spel. Michael Vanthourenhout en Laurens 
Sweeck kennen hun plek in de hiërarchie. 
Het collectief primeert tegen concurrent 
en uittredend kampioen Toon Aerts. Maar 
het draait anders uit. 

Het is Laurens Sweeck, de timide 
Kempenaar uit Schriek, die het beslijkte 
laken naar zich toe trekt. Alles had hij op 
het BK gezet, hij had het eerste crossweek-
end van het nieuwe jaar aan zich voorbij 
laten gaan en was op zijn eentje naar 
het milde Mallorca getrokken voor een 
ultieme trainingsweek. Het loont. Sweeck 
trekt er in de derde ronde solo vandoor en 
wint. Iserbyt en Vanthourenhout houden 
het pak achter Sweeck mooi samen. Eli 
Iserbyt wordt tweede, Toon Aerts derde. 
In Nederland is de titel voor Mathieu van 
der Poel.

DE REGENBOOGTRUI 
VELDRIJDEN VOOR 
MATHIEU VAN DER POEL
Een verrassing mogen we het niet 

noemen. Mathieu van der Poel wint op zon-
dag 2 februari in het Zwitserse Dübendorf 
zijn derde regenboogtrui in het veldrijden 
bij de profs. Hij ‘stapt’ over de streep met 
een voorsprong van 1’20’… en maakt een 
diepe, nederige buiging. Dankbaar voor 
het talent, de werkkracht en het heldere 
hoofd dat hij via de genen meekreeg van 
Moeder en Vader Natuur. Verrassend is de 
tweede plek van de Brit Tom Pidcock. Toon 
Aerts wordt beste Belg op 1’45’. Vreemd 
decor… Je zou in Zwitserland aan een heu-
velachtig parcours denken, maar dat is het 
niet. Het WK is getekend op het biljart-
vlakke terrein van een vliegveld. Met enkel 
wat kunstmatige hindernissen.

Wout van Aert wordt vierde en is daar 
heel tevreden mee. Langzaam zullen we de 
‘ouwe’ Wout terugzien. En, jawel, Thibau 
Nys wint bij de junioren. Het podium bij 
de jeugd kleurt volledig Belgisch.

Bij de vrouwen domineert de kwieke 
Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado.  
De Nederlandse? Inderdaad, met Domini-
caanse roots. Ze is geboren in Cabrera en 
volgde haar vader naar Nederland toen ze 
vijf was. Ze maakt deel uit van de vrou-
wenvleugel van het team Alpecin-Fenix. 
Alvarado domineert het veldritseizoen en 
wordt zowel Nederlands als wereldkampi-
oene. Terwijl ze eigenlijk, als 21-jarige, nog 
bij de beloften mag crossen.

Onze Sanne Cant komt niet verder dan 
een twaalfde stek. Al had ze op 12 januari 
haar elfde BK-trui bij de profs in ontvangst 
genomen. Straffer dan Roland Liboton in 
de jaren tachtig. 

TRANSFERITIS
Het is een jaarlijkse traditie. Nogal 

wat renners veranderen van broodheer 
en tonen graag hun nieuwe merkentrui 
op stage in het buitenland of ter gele-
genheid van de eerste wedstrijden in het 
Zuiden. Steeds meer op het zuidelijk half-
rond of in de woestijn van het Arabische 
schiereiland.

Philippe Gilbert trekt van bij Deceuninck –  
Quick-Step naar Lotto Soudal, waar het 
jaar wordt ingezet… zonder alcohol of 
‘andere’ roesmiddelen. CEO John Lelangue 

Annemiek 
van 
Vleuten
Bij de rennersvrouwen 

moet het opnieuw het jaar van 
Annemiek van Vleuten worden. 
Ceylin del Carmen Alvarado domi-
neert de cyclocross, Annemiek 
van Vleuten de weg. Ze is er al 37, 
maar trainen doet ze alsof haar 
leven ervan afhangt. Niet minder 
dan 6400 kilometer in twee maan-
den ‘winterslaap’! Het liefst gaat 
de Nederlandse wereldkampioene 
mee op hoogtestage met de man-
nelijke collega’s van Mitchelton-
SCOTT. Zoals in januari. Het resul-
taat: 1860 kilometer met 33.000 (!)  
hoogtemeters in tien dagen. De 
jongens in het team geven haar 
die extra prikkel om bergop mee te 
fietsen en niet te lossen. Er wordt 
gefluisterd dat ze mee zou kunnen 
in mannenwedstrijden…

Anna van der Breggen is uit het-
zelfde hout gesneden. Net geen 
dertig, maar al een palmares om 
u tegen te zeggen. De olympische 
kampioene van Rio wil nog één 
seizoen alles geven in de klassie-
kers, op de Spelen en het WK en 
dan ploegleidster worden. Dat is 
het plan.

▲ Annemiek van Vleuten tijdens  
de presentatieshow van Omloop  
Het Nieuwsblad in ’t Kuipke in Gent,  
op zaterdag 29 februari 2020.
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▲ Alto Punta Negro, eerste rit 
van de Vuelta a San Juan in 
Argentinië, op 26 januari 2020.
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wil het gebruik – lees misbruik – van elk 
geestrijk spul voor alle werknemers, ren-
ners én personeel beperken. Of er proble-
men waren wil hij niet gezegd hebben, 
maar zijn besluit staat vast. Enkel na een 
zege of een verjaardag kan er een glaasje 
bubbels vanaf.

Tiesj Benoot stapt na vijf seizoenen Lotto 
over naar het Duitse Team Sunweb. Sam 
Bennett – meer Vlaming dan Ier – tekent 
bij de ploeg van Patrick Lefevere, waar hij 
als sprintbom zal worden uitgespeeld. De 
Tour moet zijn gloriemoment worden.

Ook werelduurrecordhouder Victor 
Campenaerts verlaat Lotto Soudal en 
trekt naar NTT, waar hij niet eens ver-
baasd opkijkt als blijkt dat Bjarne Riis 
zijn nieuwe baas wordt. ‘Ook moorde-
naars verdienen een tweede kans’, smoort 
Patrick Lefevere criticasters de mond.

Team INEOS kiest dan weer voor een 
sinaasappelkleurige trainingsoutfit. Om 
goed zichtbaar te zijn op de weg. Het 
team van Froome en Thomas wil opvallen. 
Buiten de koers lukt dat alvast. Later zal 
blijken dat het in de wedstrijden zelf min-
der het geval is. Terwijl Belgisch kampioen 

op de weg Tim Merlier ook een grote vis 
vangt: hij vormt een stel met Cameron 
Vandenbroucke, de dochter van wijlen 
Frank VDB. En dat blijkt voor de kranten-
jongens belangrijker dan de zegekansen 
van Tim op het BK veldrijden.

▶ Victor Campenaerts groet u. Beeld bij  
de voorstelling van de Ronde van de 
Verenigde Arabische Emiraten in Dubai,  
op 23 februari 2020.
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▶ Wereldkampioen 
Mads Pedersen ver-
maakt de fans op de 
Willunga Hill tijdens 
de zesde rit van de 
Tour Down Under,  
26 januari 2020.



CORONA-RAPPORT 

januari 
2020

In januari 2020 lijkt het coronavirus 
COVID-19 nog een ver-van-mijn-bedshow 
voor ons land. De berichtgeving focust op 
China, op de provincie Hubei in het bij-
zonder, waartoe de stad Wuhan behoort. 
Wuhan wordt wereldwijd beschouwd als 
de bron van het kwaad en gaat op 22 
januari in quarantaine, samen met zeven-
tien andere steden, samen goed voor 56 
miljoen inwoners. Op 27 januari zouden 
wereldwijd nog maar 56 dodelijke slacht-
offers zijn gevallen, waarvan 24 in de 
ziekenhuizen van Wuhan. Er zijn officieel 
533 besmettingen geteld in de stad en 
2051 in heel het gigantische land.

Wat vaststaat is dat de Chinese autori-
teiten onzeker ageren. Ze krijgen geen 
vat op het vreemde beestje. Het virus 
lijkt mysterieus en onvoorspelbaar. Het 
muteert en wordt steeds sterker. China 
sommeert meer dan duizend dokters naar 
Wuhan te reizen om de extra patiënten 
te verzorgen. Een teken aan de wand 
is dat de Chinese wielerbond al op 27 
januari in overleg met de UCI beslist om 
de Ronde van Hainan – een WorldTour-
rittenwedstrijd, gepland van 23 tot 29 
februari – te verplaatsen naar een latere 
datum. Hainan is een eiland tegen het zui-
delijke vasteland van China op zo’n 1500 
kilometer van Wuhan. Maar de sportwe-
reld haalt de schouders op.

Tot overmaat van ramp lijkt het virus aan 
een wereldwijde veroveringstocht te zijn 
begonnen. De wereld is een dorp gewor-
den, er wordt gereisd dat het een lieve 
lust is en dus reist het virus vrolijk mee. 
Voorlopig zijn de besmettingen buiten 
China spreekwoordelijk op de vingers van 
één hand te tellen. In de eerste plaats is 
de verspreiding het sterkst in Zuidoost-
Azië. Daarnaast tellen Australië en de 
VS elk vier besmettingen. In Europa is er 
sprake van drie slachtoffers in Frankrijk 
en een in Oostenrijk. Waarover maken we 
ons eigenlijk zorgen?

Wetenschappers staan voor een raadsel. 
De vijand lijkt onzichtbaar. Er bestaat geen 
vaccin tegen het virus, er is weinig bekend 
over de manier van besmetten, de incuba-
tieperiode en de symptomen, die niet een-
duidig zijn. Koorts? Hoesten? Pijn in de 
borst? Reukverlies? De belangrijkste maat-
regelen die eind januari worden gesugge-
reerd, zijn: beperk het aantal contacten en 
stop het reizen. Van een mondmaskerplicht 
zoals in China is nog lang geen sprake.

▼ Discipline bij fietsende Chinese agenten 
tijdens de lockdown. Peking, voorjaar 2020.

Heugelijk nieuws ook bij Sport Vlaanderen-
Baloise. Walter Planckaert verkondigt dat 
hij tot zijn 75ste doorgaat als manager van 
de Vlaamse opleidingsploeg. Op een iets 
hoger trapje prijkt Axel Merckx. Axel mikt 
hoger. Hij is pas tevreden als hij renners 
mag afleveren die toppers worden. Onder 
meer Jasper Stuyven, Nieuw-Zeelander 
George Bennett en Jasper Philipsen pas-
seerden door de vingers van de zoon van 
de vader. Drie potential champions per 
jaar is het streefgetal.

Jan Bakelants is last minute ook onder dak 
geraakt. Bijna letterlijk te nemen. Want 
de ploegenvoorstelling bij Circus-Wanty 
Gobert vindt plaats op het BK cyclocross 
in Antwerpen onder het knusse dak 
van… de partytent van de ploeg. Jan zal 
er niet wakker van liggen. Lawrence en 
Oliver Naesen worden dan weer broeder-
lijk verenigd bij AG2R La Mondiale. Ook 
Lawrence laat Lotto Soudal achter zich. 
Mooi is dat toch.
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BK Cyclocrss

1 Laurens Sweeck

2 Eli Iserbyt

3 Toon Aerts

WK Cyclocross

1 Mathieu  
van der Poel ( N E D )

2 Tom Pidcock ( G B R )

3 Toon Aerts ( B E L )

Vuelta a San Juan

1 Remco  
Evenepoel ( B E L )

2 Filippo Ganna ( I TA )

3 Oscar Sevilla Rivera 

( E S P )

Tour Down Under

1 Richie Porte ( A U S )

2 Diego Ulissi ( I TA )

3 Simon Geschke ( G E R )
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◀ Remco Evenepoel wint de Ronde 
van San Juan (op 2 februari 2020). 
Dit is het opstapje naar wat een 
superseizoen moet worden.
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