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Voorwoord 

 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen in de Grote Wielerrondes. Komen er nieuwe en jonge renners 

hun wielerhoofd boven het maaiveld uitsteken, komen we gevestigde renners nog een keer in een 

hoofdrol tegen of zakken ze geleidelijk weg uit de top….. 

En de Nederlanders? Wordt het dit jaar weer vaak Oranje Boven, of kunnen we dat dit jaar alleen bij 

de Nederlandsen zien? 

Komen er opvolgers voor de laatste Nederlandse winnaars van de Grote Rondes……..? 

Wie zal het zeggen. De glazen bollen van de vele waarzeggers geven allemaal andere namen, dus we 

zullen het maar gewoon afwachten. Dat lijkt me het beste. We zien wel welke renners er dit jaar 

weer boven het wielerveld gaan uitsteken. 

 

H.V. Anderz. 

2022  
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De grote Wielerwedstrijden van het seizoen 2022 

 

Februari 2022 

Ronde van Valencia  

Ruta del Sol 

Ronde van de VAE  

Omloop Het Nieuwsblad 

Kuurne-Brussel-Kuurne 

Maart 2022 

Strade Bianche Donne 

Strade Bianche (m) 

Parijs-Nice 

Tirreno-Adriatico 

Milaan-San Remo 

Brugge-De Panne 

Ronde van Catalonië 

E3 Saxo Bank Classic 

Gent-Wevelgem (v) 

Gent-Wevelgem (m) 

Dwars door Vlaanderen 

April 2022 

Ronde van Vlaanderen (v) 

Ronde van Vlaanderen (m) 

Ronde van het Baskenland 

Amstel Gold Race (v) 

Amstel Gold Race (m) 

Brabantse Pijl 

Parijs-Roubaix (v) 

Parijs-Roubaix (m) 

Ronde van de Alpen 

Waalse Pijl (v) 

Waalse Pijl (m) 

Luik-Bastenaken-Luik (v) 

Luik-Bastenaken-Luik (m) 

Ronde van Romandië 

Mei 2022: 

Giro d’Italia 

Juni 2022 
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Critérium du Dauphiné 

ZLM Tour 

Ronde van Zwitserland 

Mont Ventoux Challenge 

NK Wielrennen  (v) 

NK Wielrennen (m) 

Juli 2022 

Giro Donne 

Tour de France 

Tour de France Femmes 

Clásica San Sebastián 

Augustus 2022 

Benelux Tour 

EK Wielrennen (v) 

EK Wielrennen (m)  

Vuelta a España 

September 2022 

Ronde van Groot-Brittannië 

Grote Prijs van Quebec 

Grote Prijs van Montreal 

WK Wielrennen (v) 

WK Wielrennen (m) 

Oktober 

Ronde van Lombardije   

November 

EK Veldrijden  
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Wielernieuws vanaf 22 november t/m 27 december 2021 

 

 

Maandag 22 november 2021: 

Klaplong Mark Cavendish na valpartij   

Supersprinter Mark Cavendish heeft aan een zware val in de Zesdaagse van Gent een klaplong en 

twee gebroken ribben overgehouden. De Brit ligt nog ter observatie in Gent in het ziekenhuis, maar 

zijn Belgische ploeg Deceuninck-Quick-Step verwacht dat de renner wel weer snel naar huis kan om 

daar verder op zijn gemakt te kunnen herstellen. Mark Cavendish inmiddels 36 jaar, die afgelopen 

zomer, eigenlijk heel onverwachts nog vier etappes won in de Tour de France, vormde in de 

zesdaagse in het Belgische Gent een koppel met Iljo Keisse. De Belg moest na de val van zijn partner 

helaas alleen verder. 

Dinsdag 23 november 2021: 

Opnieuw geen zesdaagse in Rotterdam  

De zesdaagse van Rotterdam gaat ook dit jaar niet door. De organisatie heeft besloten om het 

wielerevenement in Ahoy ook dit jaar te schrappen, vanwege al de onzekerheid rond de komende 

coronamaatregelen. De zesdaagse zou van 7 tot en met 12 december 2021 gehouden worden, maar 

het is op dit tijdstip nog onzeker of er dan weer publiek aanwezig mag zijn. Vorig jaar ging de 

zesdaagse van Rotterdam evenmin door. Toen stond die voor eind november op het programma, 

maar al in mei trok de organisatie er toen de stekker uit.        
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Woensdag 24 november 2021: 

Mathieu van der Poel pas op 18 december het veld in  

Wielrenner Mathieu van der Poel maakt op 18 december in Rucphen pas zijn rentree als veldrijder. 

De Wereldkampioen staat in Brabant dan aan de start in de elfde Wereldbekerwedstrijd van het 

seizoen. Een dag later rijdt Mathieu van der Poel ook de Wereldbekerkoers in het Belgische Namen. 

Naar alle waarschijnlijkheid kruist hij pas op 26 december voor het eerst de degens met zijn Belgische 

aartsrivaal in het veldrijden Wout van Aert in het ook Belgische Dendermonde. Dat is ook een 

Wereldbekerwedstrijd. Mathieu van der Poel wil in de aanloop naar de Wereld Kampioenschappen 

Veldrijden eind januari volgend jaar in het Amerikaanse Fayetteville een tiental veldritten rijden. 

Donderdag 25 november 2021: 

Tadej Pogacar dit jaar winnaar van de Velo d'Or   

De Sloveen Tadej Pogacar is door een vakjury van journalisten uitgeroepen tot de allerbeste 

wielrenner van dit jaar. Hij krijgt daarvoor de Velo d'Or prijs van het Franse wielerblad Vélo 

Magazine, dat deze verkiezing ook dit jaar organiseerde. Tadej Pogacar schreef naast de Tour de 

France ook de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije op z'n naam. De Sloveen 

van 23 bleef in deze verkiezing zijn landgenoot Primoz Roglic, de winnaar in 2020, en Wout van Aert 

voor. Annemiek van Vleuten, Harrie Lavreysen en Mathieu van der Poel waren dit jaar ook 

genomineerd.    

Maandag 29 november 2021: 

Theo Bos stopt en wordt coach in China 

Baansprinter Theo Bos heeft een punt gezet achter zijn rennerscarrière. Hij wordt coach van de 

Chinese baanwielrenners. Daarnaast blijft de achtendertigjarige Theo Bos betrokken bij de 

ontwikkeling van wielerploeg BEAT. De Hierdenaar kwam deze maand voor het laatst in actie op de 

Nederlandse Kampioenschappen Teamsprint. Theo Bos werd als baanrenner in zijn carrière in totaal 

vijf keer Wereldkampioen: in 2004 in Melbourne op de Sprint, in 2005 in Los Angeles op de Kilometer 

Tijdrit, in 2006 in Bordeaux op de Keirin én de Sprint en in 2007 in Mallorca ook op de Sprint. Op de 

Olympische Spelen veroverde hij in Athene in 2004 zilver op de Sprint. Op de weg boekte Theo Bos, 

de jongere broer van oud-schaatser Jan Bos, ook nog eens 37 profzeges. Theo bos kan dus bogen op 

een imposante wielercarrière.    

Donderdag 2 december 2021: 

Büchli verruilt de baan voor weg  

Baanrenner Matthijs Büchli behoort niet langer tot de zo succesvolle selectie van de Nederlandse 

teamsprinters. De 28-jarige baanrenner stapt vanaf 1 januari over naar de weg. Büchli gaat uitkomen 

voor team Beat, de ploeg waarvoor hij in oktober al twee koersen op de weg reed. Tot die tijd was hij 

alleen op de baan te bewonderen. Hij won in Rio (2016) Olympisch zilver op de Keirin en in Tokio 

(2021) goud op de Teamsprint. Naast drie wereldtitels met de teamsprintploeg werd hij in 2019 ook 

wereldkampioen op de Keirin. "Of het allemaal realistisch is? Weet ik niet, daarom vind ik het zo 

leuk. Ik ga voor het hoogste haalbare. De ultieme droom is een Touretappe winnen…..." 

Donderdag 9 december 2021: 

Française beboet na Tour-groet       



25 
 

De vrouw die deze zomer tijdens een etappe van de Tour de France een grote valpartij veroorzaakte 

door de weg op te stappen met een kartonnen bord moet een boete van 1200 euro betalen. Een 

rechter in Brest heeft dat bepaald. Op het bord van de 31-jarige vrouw was de tekst 'Allez Opi Omi' 

geschreven. Ze ging ervan uit dat haar opa en oma tv keken en hoopte zo de groeten over te kunnen 

brengen. Nadat een wielrenner tegen het bord was gefietst en ten val kwam ontstond een massale 

valpartij. De organisatie van de Tour zag af van een aanklacht, maar een wielervakbond zette de zaak 

tegen de Française door. 

Zaterdag 11 december 2021: 

Groenewegen naar BikeExchange     

Dylan Groenewegen gaat naar een andere ploeg, hij verruilt volgend seizoen het shirt van Jumbo-

Visma voor dat van BikeExchange. De sprinter (28), die zes jaar bij de Nederlandse ploeg in dienst 

was, tekent voor drie jaar. Groenewegen verlaat de ploeg waarvoor hij ruim 50 zeges boekte met 

gemengde gevoelens. "Jumbo-Visma is misschien wel de beste ploeg. De enige reden dat ik wegga, is 

het sportieve perspectief." In het gele shirt van Jumbo boekte hij vier ritzeges in de Tour en won hij 

onder meer Veenendaal-Veenendaal (3x), en Kuurne-Brussel-Kuurne. Door de almaar groter 

wordende klassementsaspiraties van Jumbo was hij niet meer verzekerd van een plekje in de Tour-

ploeg. 

Woensdag 15 december 2021: 

Weening ploegleider BikeExchange  

De dit jaar met professioneel Wielrennen gestopte Pieter Weening (40) gaat aan de slag als 

ploegleider bij de Australische wielerformatie BikeExchange, welke ook onlangs sprinter Dylan 

Groenewegen vastlegde. Pieter Weening, ritwinnaar in de Tour de France en in de Giro d'Italia, reed 

tussen 2012 en 2015 voor Orica GreenEdge, de voorloper van BikeExchange. De Fries begint aan zijn 

eerste klus als ploegleider. BikeExchange verzekerde zich eerder al van de diensten van ploegleider 

Tristan Hoffman. De Achterhoeker zat zonder werk nadat zijn contract bij Bahrain-Merida eind vorig 

jaar niet werd verlengd. 

Donderdag 16 december 2021:  

Negen aankomsten bergop in komende Vuelta 

In de Ronde van Spanje van 2022, die met een ploegentijdrit in Utrecht begint, eindigen liefst negen 

etappes bergop. Er zijn zes vlakke etappes en er is slechts één individuele tijdrit van 31,1 kilometer. 

In deze 77ste editie van de Vuelta voeren naast de ploegentijdrit nog twee ritten over Nederlands 

grondgebied. De tweede rit gaat van Den Bosch naar Utrecht en de derde rit start en finisht in Breda. 

Opvallend genoeg komt geen enkele rit boven de 200 kilometer lengte uit. De slotweek begint met 

een vijfde kans voor de sprinters, met daarna twee ritten met een aankomst bergop. In de 

voorlaatste etappe kan het klassement nog flink opgeschud worden, met 160 kilometer lang klimmen 

en dalen. 

Het Etappeschema van de 77ste Vuelta a España 

19/8 1e rit: Utrecht-Utrecht over23,3 km (ploegentijdrit) 

20/8 2e rit: Den Bosch-Utrecht over 181,6 km 

21/8 3e rit: Breda-Breda over193,2 km 
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22/8 rustdag 

23/8 4e rit: Vitoria-Laguardia over 153,5 km 

24/8 5e rit: Irún-Bilbao over 187,0 km 

25/8 6e rit: Bilbao-Aguyo over 180,0 km 

26/8 7e rit: Camargo-Cistierna over 190,1 km 

27/8 8e rit: La Pola Llaviani-Colláu Fancuaya over 154,4 km 

28/8 9e rit: Villaviciosa-Les Praeres Velefique over 175,0 km 

29/8 rustdag 

30/8 10e rit: Elche-Alicante over 31,1 km (Individuele tijdrit) 

31/8 11e rit: Elpozo Alimentación-Cabo de Gata over 193,0 km  

01/9 12e rit: Salobrena-Penas Blancas Estepona over 195,5 km 

02/9 13e rit: Ronda-Montilla over 171,0 km  

03/9 14e rit: Montoro-Sierra Pandera over 160,3 km 

04/9 15e rit: Martos-Sr.Nevada over 148,1 km 

05/9 rustdag 

06/9 16e rit: Sanlúcar de  Barrameda-Tomares over 188.9 km 

07/9 17e rit: Aracena-Monasterio de Tentudiá over 160,0 km 

08/9 18e rit: Trujillo-Alto del Piornal over 191,7 km 

09/9 19e rit: Talavera de la Reina-Talavera de La Reina over 132,7 km 

10/9 20e rit: Moralzarzal-Puerta de Navacerrada over 175,5 km  

11/9 21e rit: La Rozas-Madrid over 100,5 km 

Maandag 20 december 2021: 

Wielerprijs Lavreysen, Van Vleuten 

Op het online-wielergala zijn baanrenner Harrie Lavreysen en Annemiek van Vleuten tot Wielrenner 

en Wielrenster van het Jaar 2021 uitgeroepen. De winnaars werden gekozen door de zogenaamde 

Club van 48 (voormalig renners, de KNWU en journalisten), stemmers via internet en huidige 

profrenners. Baanrenner Lavreysen veroverde dit jaar onder meer twee olympische titels, drie 

wereldtitels en ook twee keer EK-goud. De 24-jarige Brabander kreeg daarvoor de Gerrit Schulte-

trofee uitgereikt. Wegrenster Van Vleuten greep in Tokio olympisch goud en zilver. Ze won ook de 

Ronde van Vlaanderen. De Utrechtse (39) won in 2017 en 2019 ook de Keetie van Oosten-Hage-

trofee.       

Woensdag 22 december 2021: 

Roglic blijft Jumbo-Visma trouw   

Primoz Roglic heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd en ligt nu tot en met 2025 

vast bij de Nederlandse wielerploeg. De Sloveen begon zijn profloopbaan in 2016 bij de ploeg van 

Merijn Zeeman. Hij boekte meer dan vijftig overwinningen. Zo won hij onder meer al vijftien etappes 

in grote rondes, drie keer de Vuelta en olympisch goud op de tijdrit. "Mijn doelen staan los van 

resultaten. Ik wil me blijven ontwikkelen. Fysiek en mentaal, maar ook als leider van een team en als 

mens. Daarvoor zit ik hier op de juiste plek. Waar de komende jaren de focus op komt te liggen, 

zullen we wel zien", aldus de 32-jarige Roglic. 

Woensdag 22 december 2021: 

Teamsprinters ploeg van het jaar  
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De Nederlandse teamsprinters zijn gekozen als beste sportploeg van 2020/2021. Harrie Lavreysen, 

Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli kregen van hun topsportcollega's de voorkeur 

boven de Oranje-hockeysters en de roeiers van de dubbelvier. De baanrenners zijn op de teamsprint 

al vier jaar ongeslagen en ontvingen ook in 2018 de Jaap Eden. De afgelopen twee jaar wonnen ze 

EK-goud en twee keer WK-goud. In Tokio zetten ze de kroon op het werk door goud te pakken op de 

Spelen. 

Woensdag 22 december 2021: 

Hugo Haak gekozen als beste coach 

De coach van de teamsprinters, Hugo Haak, werd bij het Sportgala gekozen als coach van het jaar. 

Haak leidde de baanwielrenners in 2020 en 2021 naar elf WK-medailles (acht van goud) en acht EK-

medailles (zes keer goud). In Tokio veroverde hij drie keer goud (teamsprint, Lavreysen op de sprint 

en Shanne Braspennincx op de Keirin), zilver (Hoogland op de sprint) en brons (Kirsten Wild op het 

omnium).     

Woensdag 22 december 2021: 

Carrièreprijs voor Kuiper  

Wielergrootheid Hennie Kuiper kreeg op het Sportgala de Fanny Blankers-Koen carrièreprijs 

overhandigd. De oud-wielrenner (72) werd olympisch en wereldkampioen op de weg, won vier 

klassiekers, drie Tour-etappes en twee ritten in de Vuelta en eindigde twee keer als tweede in de 

Tour.        

Donderdag 23 december 2021: 

Tom Dumoulin weer naar Grote Rondes 

In een interview in de Limburger maakte Tom Dumoulin vandaag bekend dat hij komend seizoen 

weer wil gaan meedoen om de grote prijzen. „Ik ga in 2022 weer een klassement in een grote ronde 

rijden”, zegt hij met veel enthousiasme, om nog niet te verklappen welke. Al zal het in zijn geval gaan 
om de Giro d'Italia of Tour de France. ... De Ronde van Italië schreef hij als eerste Nederlander ooit in 

2017 op zijn naam. 

Vrijdag 24 december 2021: 

Pieters na ongeval in ziekenhuis  

Amy Pieters is tijdens een training op de weg in Spanje met een deel van de Nederlandse 

baanselectie na een botsing hardgevallen. Pieters verloor daarbij het bewustzijn, is naar een 

ziekenhuis vervoerd en daar geopereerd, zo meldt de Nederlandse wielerbond. De KNWU zegt geen 

verdere mededelingen te kunnen doen over het ongeval. 

Vrijdag 24 december 2021: 

Amy Pieters in kunstmatige coma   

Er is nog steeds onzekerheid over het herstel van Amy Pieters. De 30-jarige wielrenster wordt de 

komende dagen in een kunstmatige coma gehouden, meldt de wielerbond KNWU. De artsen kunnen 

pas iets zeggen over de schade nadat ze haar hebben laten ontwaken. Pieters kwam op 

trainingskamp in Spanje ten val en raakte buiten bewustzijn. Ze onderging een operatie aan haar 

hoofd. Die is succesvol verlopen. Er is druk in haar hoofd weggenomen die was ontstaan door de val.  
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Pieters, meervoudig wereldkampioene op de baan en Nederlands kampioene op de weg, kwam 

volgens de KNWU ten val na een botsing binnen de nationale baanploeg.    

Maandag 27 december 2021: 

Renster Pieters langer in coma    

Wielrenster Amy Pieters wordt zeker nog drie dagen in een kunstmatig coma gehouden. De Spaanse 

artsen zeggen dat extra rust in dit stadium een betere kans op herstel geeft, aldus haar ploeg SD 

Worx. Pieters (30) kwam donderdag tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg in de buurt 

van het Spaanse Calp ten val en verloor daarbij het bewustzijn. Ze is aan haar hoofd geopereerd en 

de Haarlemse wordt sindsdien in coma gehouden. De artsen kunnen pas iets zeggen over de schade 

nadat ze haar hebben laten ontwaken uit de kunstmatige coma.    
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UCI World Ranking Heren en Dames per 04 januari 2022 

 

De UCI World Ranking is een wereldranglijst die sinds 2015 wordt opgesteld door de Internationale 

Wielerunie UCI. Voor vrouwen werd de ranglijst al langer opgesteld. In elke UCI-wedstrijd kunnen 

punten worden behaald. 

 

Heren 

Naam         Land  Team          Leeftijd Punten 

1 POGAČAR Tadej     SLO  UAE TEAM EMIRATES     24   5363 

2 VAN AERT Wout     BEL  JUMBO-VISMA       28   4382 

3 ROGLIČ Primož      SLO  JUMBO-VISMA       33   3924 

4 ALAPHILIPPE Julian     FRA  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 30   3104 

5 BERNAL GOMEZ Egan    COL  INEOS GRENADIERS     25   2576 

6 COLBRELLI Sonny     ITA  BAHRAIN VICTORIOUS    32   2553 

7 VAN DER POEL Mathieu   NED  ALPECIN-FENIX       27   2467 

8 YATES Adam       GBR  INEOS GRENADIERS     30   2251 

9 ALMEIDA João      POR  UAE TEAM EMIRATES     24   2219 

10 CARAPAZ Richard     ECU  INEOS GRENADIERS     29   2033 

11 VALVERDE Alejandro    ESP  MOVISTAR TEAM      42   1981 

12 MOHORIC Matej     SLO  BAHRAIN VICTORIOUS    28   1897 

13 WOODS Michael     CAN  ISRAEL START-UP NATION   36   1893 
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14 EVENEPOEL Remco    BEL  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 22   1814 

15 PHILIPSEN Jasper     BEL  ALPECIN-FENIX        24   1777 

16 GAUDU David      FRA  GROUPAMA - FDJ      26   1773 

17 STUYVEN Jasper     BEL  TREK - SEGAFREDO      30   1771 

18 VINGEGAARD Jonas    DEN  JUMBO-VISMA       26   1730 

19 MERLIER Tim      BEL  ALPECIN-FENIX        30   1703 

20 MOLLEMA Bauke     NED  TREK - SEGAFREDO     36   1620 

21 NIZZOLO Giacomo     ITA  ISRAEL START-UP NATION   33   1607 

22 SCHACHMANN Maximilian  GER  BORA - HANSGROHE     28   1579 

23 ASGREEN Kasper     DEN  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 27   1553 

24 TRENTIN Matteo     ITA  UAE TEAM EMIRATES     33   1535 

25 MAS NICOLAU Enric    ESP  MOVISTAR TEAM      27   1533 

26 KÜNG Stefan      SUI  GROUPAMA - FDJ      29   1463 

27 HONORÉ Mikkel     DEN  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 25   1419 

28 HAYTER Ethan`      GBR  INEOS GRENADIERS     24   1335 

29 PORTE Richie      AUS  INEOS GRENADIERS     37   1303 

30 VAN POPPEL Danny    NED  BORA - HANSGROHE     29   1291 

31 SENECHAL Florian     FRA  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 29   1288 

32 CAVENDISH Mark     GBR  QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 37   1280 

33 PIDCOCK Thomas     GBR  INEOS GRENADIERS     23   1275 

34 THOMAS Geraint     GBR  INEOS GRENADIERS     36   1268 

35 VLASOV Aleksandr     RUS  BORA - HANSGROHE     26   1241 

36 YATES Simon Philip    GBR  TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO  30   1239 

37 CARUSO Damiano     ITA  BAHRAIN VICTORIOUS    35   1238 

38 VAN BAARLE Dylan    NED  INEOS GRENADIERS     30   1235 

39 LUTSENKO Alexey     KAZ  ASTANA QAZAQSTAN TEAM   30   1230 

40 O'CONNOR Ben      AUS  AG2R CITROEN TEAM     27   1227 

 

Dames 

Naam         Land  Team          Leeftijd Punten 

1 VAN VLEUTEN Annemieke  NED  MOVISTAR TEAM WOMEN   40   5053 

2 LONGO BORGHINI Elisa   ITA  TREK - SEGAFREDO      31   3485 

3 VOS Marianne      NED  TEAM JUMBO-VISMA     35   3378 

4 VOLLERING Demi     NED  Team SD Works      26   3343 

5 VAN DER BREGGEN Anna  NED  Team SD Works      32   2732 

6 REUSSER Marlen     SUI  TEAM SD WORX      31   2364 

7 NIEWIADOMA Katarzyna   POL  CANYON//SRAM RACING    28   2223 

8 KOPECKY Lotte      BEL  TEAM SD WORX      27   2152 

9 LUDWIG Cecilie      DEN  FDJ NOUVELLE-AQUITAINE   27   2140 

10 BRENNAUER Lisa     GER  Ceratizit-CNY Pro Cycling Team   34   1969 

11 JØRGENSEN Emma Cecilie  DEN  MOVISTAR TEAM WOMEN   23   1800 

12 BALSAMO Elisa      ITA  TREK - SEGAFREDO      24   1744 
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13 VAN DIJK Ellen      NED  TREK - SEGAFREDO     35   1644 

14 BROWN Grace      AUS  FDJ NOUVELLE-AQUITAINE   30   1636 

15 PIETERS Amy      NED  TEAM SD WORX      31   1508 

16 MOOLMAN-PASIO Ashleigh  RSA  TEAM SD WORX      37   1455 

17 GARCIA CAÑELLAS Margarita ESP  UAE TEAM ADQ       38   1443 

18 CAVALLI Marta      ITA  FDJ NOUVELLE-AQUITAINE   24   1433 

19 CHABBEY Elise      SUI  CANYON//SRAM RACING    29   1432 

20 WIEBES Lorena      NED  TEAM DSM        23   1431 

21 V.D.BROEK-BLAAK Chantal  NED  TEAM SD WORX      33   1250 

22 DEIGNAN Elizabeth    GBR  TREK - SEGAFREDO      34   1195 

23 LABOUS Juliette     FRA  TEAM DSM        24   1134 

24 FAULKNER Kristen     USA  TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO  30   987 

25 BASTIANELLI Marta    ITA  UAE TEAM ADQ       35   953 

26 SIERRA CANADILLA Arlenis  CUB  MOVISTAR TEAM WOMEN   30   950 

27 LIPPERT Liane      GER  TEAM DSM        24   895 

28 WINDER Ruth      USA  TREK-SEGAFREDO      29   892 

29 BRAND Lucinda      NED  TREK-SEGAFREDO      33   827 

30 BERTIZZOLO Sofia     ITA  UAE TEAM ADQ       25   796 

31 JACKSON Alison      CAN  LIV RACING XSTRA      34   792 

32 KIESENHOFER Anna    AUT  -           31   785 

33 PALADIN Soraya     ITA  CANYON//SRAM RACING    29   747 

34 KLEIN Lisa       GER  CANYON//SRAM RACING    26   738 

35 MAJERUS Christine     LUX  TEAM SD WORX      35   734 

36 MUZIC Evita       FRA  FDJ NOUVELLE-AQUITAINE   23   727 

37 RIVERA Coryn      USA  TEAM JUMBO-VISMA     30   725 
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38 GEORGI Pfeiffer      GBR  TEAM DSM        22   720 

39 CONSONNI Chiara     ITA  VALCAR TRAVEL & SERVICE   23   720 

40 THOMAS Leah      USA  TREK - SEGAFREDO      33   708 
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Wielernieuws in het nieuwe jaar 2022:  

Vanaf 4 januari t/m 21 maart 2022 

 

 

Dinsdag 4 januari 2022:  

"Van der Poel tijd aan de kant"   

Mathieu van der Poel staat mogelijk voor langere tijd aan de kant. Hij kreeg tijdens een WB-veldrit in 

Dendermonde op Tweede Kerstdag weer pijn aan zijn rug en vader Adrie zegt te vrezen dat volledig 

herstel maanden zal duren. Van der Poel sloeg bij de Zomerspelen bij het mountainbiken vroeg na de 

start over de kop en hield aan zijn val forse rugklachten over. Hij begon dit jaar ook later aan zijn 

veldritseizoen. Medisch onderzoek wees eerder uit dat Van der Poel een zwelling heeft op een 

tussenwervelschijf. Het is onduidelijk of hij zondag meedoet aan de NK in Rucphen. Ook zijn 

deelname aan de WK, op 30 januari in de VS, is nog onzeker. 

Woensdag 5 januari 2022: 

Geen WK veldrijden voor Van der Poel   

Mathieu van der Poel zal later deze maand zijn wereldtitel veldrijden niet verdedigen. De Brabander 

(26) kampt al langere tijd met rugklachten. Van der Poel zal deze winter helemaal niet meer in actie 

komen als veldrijder. "Door die rugpijn haal ik sinds de Tour mijn gewenste niveau niet meer en daar 

wil ik gewoon van af. De enige remedie blijkt een langere rustperiode te zijn en het zou dan ook stom 

zijn om deze periode nu weer te onderbreken en toch te proberen het WK te halen", aldus Van der 

Poel. De WK veldrijden worden gehouden op 29 en 30 januari in de Amerikaanse stad Fayetteville. 
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Woensdag 5 januari 2022: 

Ook geen WK Veldrijden voor Van Aert 

Wout van Aert heeft zich ook afgemeld. De drievoudig wereldkampioen geeft de voorkeur aan een 

gedegen voorbereiding op het voorjaar op de weg. De WK worden gehouden op 29 en 30 januari in 

de VS. 

Woensdag 5 januari 2022: 

Amy Pieters nog altijd in coma    

De Nederlandse Wielrenster Amy Pieters wordt na haar aanrijding op 23 december nog altijd in coma 

gehouden. Pieters (30) ademt wel al zelfstandig en de sedatie is afgebouwd. Ze zal donderdag 6 

januari vanuit Spanje vervoerd worden naar een Nederlands ziekenhuis. Haar situatie is stabiel, maar 

verder ongewijzigd. Pas wanneer de wielrenster ontwaakt, kunnen medici een eerste indruk krijgen 

van wat de gevolgen van de val zijn. Amy Pieters kwam ten val na een botsing binnen de nationale 

baanploeg. Daarbij verloor ze het bewustzijn. Pieters werd in Alicante geopereerd om de druk op 

haar hersenen te verlichten.    

Vrijdag 7 januari 2021: 

Selectie WK veldrijden bekend     

Bondscoach Gerben de Knegt heeft zijn selectie voor de WK veldrijden, die eind januari in het 

Amerikaanse Fayetteville worden gehouden, bekendgemaakt. Nederland komt bij de 

elitewedstrijden uit met acht vrouwen en slechts twee mannen. Eerder deze week werd al bekend 

dat titelverdediger Mathieu van der Poel door een rugblessure niet aan de WK zal deelnemen.  

Selectie vrouwen: Lucinda Brand, Denise Betsema, Annemarie Worst, Marianne Vos, Yara Kastelijn, 

Inge van der Heijden, Ceylin Alvarado en Manon Bakker.   

Selectie mannen: Lars van der Haar en Corné van Kessel. 

Woensdag 12 januari 2022: 

Vierhouten ploegleider bij UAE    

Aart Vierhouten wordt ploegleider bij UAE Team Emirates, de ProTour-ploeg van tweevoudig 

Tourwinnaar Tadej Pogacar. Vierhouten stond tot 1 januari op de loonlijst bij Qhubeka, maar die 

ploeg is inmiddels gestopt. Na zijn actieve carrière was Vierhouten van 2010-2014 coach van de 

Nederlandse junioren en beloften, waarna hij ook nog even ploegleider bij Vacansoleil-DCM was. Na 

een aantal jaren buiten de sport keerde Vierhouten vorig jaar terug als ploegleider. 

Donderdag 13 januari 2022: 

Van der Poel geopereerd aan knie  

Mathieu van der Poel is vorig weekend in België geopereerd aan zijn knie. De Nederlandse 

wielrenner stond al aan de kant met een rugblessure en greep daarom dit moment aan om ook het 

euvel aan zijn knie te verhelpen. "Bij een valpartij was een scheurtje in het kapsel van de knieschijf 

gekomen", laat zijn ploeg weten. "En als gevolg van dat scheurtje was eer littekenweefsel ontstaan 

waarin een verharde streng schuurde over het bot." Mathieu van der Poel zette vorige week 

vanwege zijn rugklachten al na twee crossen een punt achter zijn huidige veldritseizoen. Hij zal eind 

januari zijn wereldtitel bij het veldrijden dan ook niet verdedigen. 
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Maandag 17 januari 2021: 

Kelderman kopman in Giro d'Italia 

Wilco Kelderman gaat in mei voor de vijfde keer in zijn loopbaan van start in de Giro d'Italia. De 30-

jarige renner van Bora-hansgrohe eindigde in 2020 als derde in de Italiaanse rittenkoers. Kelderman 

deelt het kopmanschap met Jai Hindley, die in 2020 ook al ploeggenoot was van de Amersfoorter bij 

Sunweb (het huidige DSM) en destijds tweede werd in de Giro. Kelderman voelde zich toen niet 

voldoende gesteund door zijn ploeg. Kelderman begint aan zijn tweede jaar bij het Duitse Bora. Vorig 

jaar boekte hij zijn beste resultaat in de Tour de France, waar hij als nummer vijf in het klassement 

Parijs bereikte. 

Maandag 24 januari 2022: 

Vuelta 2023 start in Barcelona    

De Vuelta a España van 2023 start op 19 augustus met een ploegentijdrit in Barcelona. In de 

Catalaanse stad is een dag later ook de finish van een rit-in-lijn. De Ronde van Spanje eindigt drie 

weken later, op 10 september, in Madrid. De rest van het Vuelta-parcours zal op een latere datum 

worden gepresenteerd. Dit jaar begint de Ronde van Spanje op 19 augustus met een ploegentijdrit in 

Utrecht, waarna ook de tweede en derde etappe over Nederlandse bodem gaan: van Den Bosch naar 

Utrecht en een rit met start en finish in Breda.   

Maandag 24 januari 2022: 

Bernal botst op geparkeerde bus   

De Colombiaanse renner Egan Bernal is bij een training in Colombia in botsing gekomen met een 

geparkeerde bus en daarbij hard ten val gekomen. Volgens eerste berichten zou de winnaar van de 

Tour de France van 2019 slechts lichte verwondingen hebben opgelopen, maar andere bronnen 

maken melding van een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf en blessures aan borst en nek. 

Ineos, de ploeg van Bernal, heeft nog niets laten weten over de aard van de verwondingen. Een 

woordvoerder van het ziekenhuis waar de 25-jarige coureur naartoe is gebracht, zei dat Bernal "de 

komende uren" geopereerd zal worden. 

Dinsdag 25 januari 2021: 

Worst en Betsema moeten WK missen 

Annemarie Worst en Denise Betsema doen komend weekeinde niet mee aan de WK veldrijden in 

Fayetteville (VS). Annemarie Worst, die bij de laatste twee edities zilver behaalde, testte positief op 

het coronavirus. Denise Betsema had weliswaar een negatief testresultaat, maar voelde zich koortsig 

en besloot daarom ook niet af te reizen. De Texelse werd vorig jaar derde achter Lucinda Brand en 

Annemarie Worst.   

Woensdag 26 januari 2022: 

Tour de France 2023 begint drie dagen in Baskenland 

De tour de France van 2023 heeft een totaal andere start dan voorgaande Tours. Begon de tour 

meestal met een soort aanloop van vlakke etappes, in 2023 begint het gelijk met drie dagen 

vuurwerk. De Tour van volgend jaar start in Bilbao en in de eerste drie etappes moet er al direct veel 

geklommen worden. Zelfs de bekende scherprechter uit Clásica San Sebastián op het menu: Jaizkibel. 
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Woensdag 26 januari 2022: 

Goed nieuws over Bernal 

Egan Bernal, de winnaar van de Tour de France van 2019 kan na zijn zware crash van eerder deze 

week en enkele operaties weer zelfstandig ademen. Bernal zou ook zijn armen en benen bewogen 

hebben, dat meldt het Clinica Universidad de la Sabana. Heel de wielerwereld hield de adem in voor 

de letterlijk gevallen Tourheld Egan Bernal. De 25-jarige ronderenner kwam eerder deze week zwaar 

ten val op een training. Egan Bernal reed een stilstaande bus aan en brak een rugwervel, ribben, zijn 

rechterknieschijf en -dijbeen. Ook was er sprake van een borstkastrauma en een geperforeerde long. 

De Colombiaan werd al geopereerd en verblijft op de dienst intensieve zorgen. 

Donderdag 27 januari 2022: 

Zeer ernstig hersenletsel Pieters 

Ruim een maand na de zware val van wielrenster Amy Pieters is er nog geen duidelijkheid over de 

precieze schade en haar toekomst. Wel is duidelijk dat de dertigjarige Pieters zeer ernstig 

hersenletsel heeft opgelopen. Ze ademt zelfstandig, maar is niet bij kennis. Dat meldt Wilco Peul, de 

neurochirurg en -traumaspecialist die haar behandelt.  Er is enige verbetering te zien in het 

bewustzijn van Pieters, maar het is nog onvoorspelbaar hoe haar toekomst eruitziet. Ze is van de 

intensive care af en ligt nu op een klinische afdeling. Pieters kwam op 23 december tijdens een 

trainingsrit in Spanje hard ten val en kwam op haar hoofd terecht.  

Zaterdag 29 januari 2022: Vos verovert achtste wereldtitel  

Bij de WK veldrijden in Fayetteville (VS) is de dameswedstrijd als verwacht uitgelopen op een gevecht 

tussen de favorieten Lucinda Brand en Marianne Vos. Vos pakte haar achtste wereldtitel door Brand 

in de sprint te verslaan. In oktober, toen Brand de WB-wedstrijd in Fayetteville won, was de 

ondergrond drassig. Nu was het parcours, met een trap van 38 treden en een helling van 250 meter 

(7,4% gemiddeld en 15% maximaal) kurkdroog en dus keihard. Vanuit de start gaf titelhoudster 

Brand gas en alleen Vos en Alvarado konden volgen. Alvarado (de kampioene van 2020) haakte al 

snel af, waarna Brand (32) en Vos (34) vooraan overbleven.  

Dinsdag 1 februari 2022: Ewan oppermachtig in massasprint  

Caleb Ewan is goed aan het wielerjaar begonnen. De Australiër van Lotto-Soudal was in de eerste rit 

van de Ronde van Saudi-Arabië superieur in de sprint. Dylan Groenewegen werd twaalfde. Bugge 

Urianstad (Noo), Tzortzákis (Gri) en Mat Amin (Mal) gingen er tijdens de rit met start en finish in 

Winter Park (198 km) vroeg vandoor. Nadat ze waren ingerekend, probeerden de Griek en de Noor 

het nog een keer, maar op 25 km van de meet was hun avontuur echt voorbij. Na het bedwingen van 

een gravelstrook van 8 km deed Mirza (VAE) een laatste poging, maar hij kwam niet verder dan een 

gaatje van 15 seconden. Daarop werd Ewan gelanceerd door teammaat De Buyst. 

Woensdag 2 februari 2022: Nominatie Annemiek van Vleuten en Max Verstappen  

De Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen en onze wielrenster Annemiek van Vleuten 

maken beide kans op de prestigieuze Laureus Sports Award. Begin april worden de winnaars van 

deze award bekendgemaakt. Wereldkampioen Max Verstappen is voor de titel Sportman van het 

Jaar genomineerd en heeft in die categorie concurrentie van onder anderen marathonloper Eliud 
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Kipchoge en American Footballplayer Tom Brady. Olympisch kampioene Van Vleuten is een van de 

zes kandidaten in de categorie Comeback van het Jaar. Mark Cavendish en Simone Biles zijn 

eveneens genomineerd.  

Woensdag 2 februari 2022: Ritzege en leiderstrui Buitrago   

Santiago Buitrago heeft de tweede rit in de Ronde van Saudi-Arabië gewonnen. De Colombiaan 

(Bahrein) rekende na 164 km koers af met Andrea Bagioli en nam de leiderstrui over van Caleb Ewan. 

Jeroen Meijers, Tzortzakis en Urianstad namen al na 1 km de benen en reden een maximale 

voorsprong van vier minuten bij elkaar. Op 12,5 km van de finish werd de Brabander Meijers, die 

voor een team uit Maleisië rijdt, als laatste ingerekend. Buitrago viel op de slotklim (1,6 km á 7,7%) 

aan op het steilste deel en even later sloot Bagioli aan. De Italiaan nam de kop over en op 300 meter 

van de meet demarreerde Buitrago. De Colombiaan (22) boekte zijn eerste profzege. 

Woensdag 2 februari 2022: Pedersen wint eerste rit Bessèges 

Mads Pedersen heeft de eerste etappe van de 52ste Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De 

Deen van Trek sloeg in de laatste van 160 kilometer toe. De rit van en naar Bellegarde werd op zo'n 

65 kilometer van de meet gevormd, toen het peloton door de straffe wind in twee stukken brak. 

Uiteindelijk bleef voorop een groep van 22 renners over die voor de dagzege mochten strijden. 

Arkéa, Alpecin en Total hadden liefst vier man voorin, maar daar had Pedersen geen boodschap aan. 

De wereldkampioen van 2019 ging in de laatste kilometer flink op de pedalen staan en hield Hugo 

Hofstetter (Arkéa) en Edvald Boasson Hagen (Total) achter zich. 

Woensdag 2 februari 2022: v.d. Broek-Blaak blijft renster    

Chantal van den Broek-Blaak heeft haar plan om na de voorjaarsklassiekers haar loopbaan te 

beëindigen gewijzigd. ‘Ik blijf wielrenster, zeker tot eind 2024’, zegt de wereldkampioene van 2017. 

De 32-jarige Rotterdamse heeft al een mooie erelijst met naast de wereldtitel onder meer zeges in de 

Amstel Gold Race (2018), de Ronde van Vlaanderen (2020) en de Strade Bianche (2021). Dit seizoen 

zou ze bij haar ploeg SD Worx de fiets verruilen voor de ploegleiderswagen. Blaak merkte dat ze nog 

niet klaar was. "In 2020 was ik zeker van mijn besluit. Maar de situatie was anders: m'n man had een 

burn-out. Nu is hij geheel hersteld en ziet ons leven er weer normaal uit." 

Woensdag 2 februari 2022: Evenepoel geeft visitekaartje af 

Remco Evenepoel heeft in zijn eerste wedstrijd van het jaar direct de zege gepakt. De 22-jarige Belg 

van Quick-Step kwam in de openingsrit van de Ronde van Valencia (166,7 km) solo over de meet. In 

de rit over een glooiend parcours werden de vijf vluchters (King, Moreno, Ezquerra, Bou en González) 

ruim voor de finale ingerekend. Op de slotklim (4,6 km à 6,8 %) viel Antwan Tolhoek, die van Jumbo-

Visma naar Trek trok, als eerste aan. Hij sloeg een gat, maar ook hij was kansloos toen Evenepoel 

demarreerde. De concurrenten gaven al veel terrein prijs. Aleksandr Vlasov (Bora) werd op 0.16 

tweede. Tolhoek, Valverde, Sánchez, Mas en Fuglsang gaven zelfs 0.32 toe.  

Donderdag 3 februari 2022: Groenewegen wint in nieuw shirt   

Dylan Groenewegen heeft zijn eerste overwinning voor zijn nieuwe werkgever binnen. In het shirt 

van BikeExchange won hij de derde etappe in de Ronde van Saudi-Arabië. De 28-jarige sprinter, die in 
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de winter overkwam van Jumbo-Visma, werd na 181,2 kilometer tussen Tayma Hadaj Well en AlUla 

voorbeeldig gepiloteerd door zijn ploeggenoot Luka Mezgec. De Amsterdammer maakte het 

vervolgens met verve af. Caleb Ewan, die de eerste etappe won, eindigde achter Daniel McLay als 

derde. Danny van Poppel (Bora) sprintte in het kielzog van zijn winnende landgenoot naar de vierde 

plaats.  

Donderdag 3 februari 2022: Coquard is Pedersen te snel af    

Bryan Coquard heeft de tweede etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. De Fransman van 

Cofidis was de winnaar van de eerste rit, Mads Pedersen (Den), op de slotklim te snel af. Het was 

alweer zijn negende ritzege in de Ster. De langste vlucht tijdens de rit van Saint-Christol-les-Alès naar 

Rousson (156 km) was van Denis (Fra), Reynders (Bel), Márquez Román (Spa) en Gougeard (Fra). Zij 

pakten 3 minuten, maar werden op 28 km van de meet ingerekend. Na diverse ontsnappings-

pogingen begon het uitgedunde peloton aan de laatste van drie klimmetjes. Op het Plateau du 

Castellas (1,6 km á 6,4 procent) lukte het Pedersen niet Coquard te lozen.  

Donderdag 3 februari 2022: Jakobsen oppermachtig in sprint   

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. Hij was na 171,5 

kilometer koers de snelste in de sprint en bezorgde zijn ploeg Quick-Step het tweede dagsucces in 

deze ronde. De Belg Remco Evenepoel, die de openingsrit had gewonnen, behield de leiderstrui. 

Martin Paasschens, Rosskopf, King, Martín, Azparren gingen een uur na het vertrek uit Bétera op 

avontuur, maar veel ruimte kregen ze niet. Op 18 km van de aankomst in Torrent was hun vlucht 

voorbij.   Quick-Step hield het tempo in de laatste kilometers hoog en ook Evenepoel deed zijn werk. 

Jakobsen was in de oplopende finishstraat (4%) een klasse apart en won met twee fietslengtes 

verschil. 

Vrijdag 4 februari 2022: Van Gils wint na loodzware klim   

Maxim Van Gils heeft in de Ronde van Saudi-Arabië een dubbelslag geslagen. De Belg van Lotto won 

de koninginnenrit over 149,3 km en pakte de leiderstrui. Met nog 80 km te gaan viel het peloton 

door waaiers uit elkaar. Onder anderen klassementsleider Santiago Buitrago had de slag gemist en 

uiteindelijk bleef er voorin een groep van 15 renners over. Op de zware slotklim (maximale stijging 

22,5 procent en een strook van 4,5 km met een gemiddelde stijging van 12%) ging een aantal renners 

zigzaggend over de weg naar boven. Van Gils had de beste benen. Andrea Bagioli had op de top een 

achterstand van 0.35 en kon het gat niet dichten in de laatste 8 kilometer. 

Vrijdag 4 februari 2022: Etappezege en leiderstrui Thomas  

Benjamin Thomas heeft in de Ster van Bessèges de macht gegrepen. De Fransman van Cofidis reed 

op 3 km van de streep weg bij zijn medevluchters Bettiol en Johannessen en haalde solo de finish. In 

de 155 km lange derde rit, met start en finish in Bessèges, moest het peloton vier colletjes over. 

Maar juist op een niet gecategoriseerde klim, met de top op 9 km van de meet, barstte de strijd los. 

De laatste vroege vluchters werden opgeraapt en er ontstond een kopgroep met daarin onder 

anderen, Pinot, Carapaz, Latour en geletruidrager Pedersen. Carapaz vloog in een afdaling uit de 

bocht en Pedersen, die 0.29 marge had op Thomas, kon het tempo niet bijbenen. 

Vrijdag 4 februari 2022: Vlasov na zege leider in Valencia 
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Aleksandr Vlasov heeft dankzij zijn zege in de derde etappe van de Ronde van Valencia de leiderstrui 

veroverd. Die trui hing om de schouders van Remco Evenepoel, maar de Belg van Quick-Step stortte 

in op de lastige slotklim. In de 155 km lange bergrit werd vroege vluchter Tratnik op de flanken van 

de 5,4 km lange slotklim opgeraapt. Aan de voet van de klim had hij nog ruim 2.00 marge, maar de 

voorsprong slonk rap toen de percentages boven de tien uitkwamen. Evenepoel oogde sterk, maar 

toen de weg op 2,5 km van de finish veranderde in een steil en hobbelig grindpad, haakte hij af toen 

Vlasov versnelde. Hij werd achtste op 0.41 van de Rus van Bora. 

Zaterdag 5 februari 2022: 

Weer etappezege voor Groenewegen  

Dylan Groenewegen heeft in de Ronde van Saudi-Arabië na de derde ook de laatste etappe 

gewonnen. De eindzege ging naar de Belg Maxime Van Gils. Groenewegen (BikeExchange) was in de 

138,9 km lange etappe rond Alula de Brit Daniel McLay en de Italiaan Davide Ballerini de baas in de 

massaspurt. De Australiër Caleb Ewan, winnaar van de eerste etappe, werd na een lekke band in de 

slotfase kansloos voor zijn tweede dagprijs. Van Gils had vrijdag de macht gegrepen door in de 

koninginnenrit weg te rijden op de zware slotklim. In de laatste rit verdedigde de renner van Lotto 

Soudal (22) zijn leiderstrui met succes. 

Zaterdag 5 februari 2022: 

Nu wel etappezege Johannessen     

Tobias Johannessen van Uno-X heeft na derde plaatsen in de tweede en derde etappe van de Ster 

van Bessèges wel de vierde etappe op zijn naam geschreven. De Noor troefde in de sprint bergop Jay 

Vine en Antonio Tiberi af. De Fransman Benjamin Thomas behield de leiderstrui. Acht coureurs 

gingen al vroeg op pad in de 145 km lange rit en daar bleven er vier van over: Gallopin, Zimmermann, 

Suter en de immer aanvalslustige Gougeard. Met 2.50 bereikten zij hun maximale marge en dat bleek 

verre van toereikend. Aan de voet van de afsluitende klim (Le Mont Bouquet, 4,6 km á 9,1%) werden 

de vluchters ingerekend. Bauke Mollema, een ploeggenoot van Tiberi, werd zevende. 

Zaterdag 5 februari 2022: 

Sprintzege Moschetti in Valencia  

De Italiaan Matteo Moschetti heeft de vierde etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. De renner 

van Trek troefde in de sprint Penalver en Kristoff af. Fabio Jakobsen, winnaar van de tweede etappe, 

raakte ingesloten en werd vijfde. De vierde en voorlaatste etappe was zo goed als vlak en 

luchtpogingen waren om die reden tot mislukken gedoemd. Dat ondervonden ook de Spanjaarden 

Berrade, Soto en Madrazo, de Italiaan Boaro en de Belg Molly. Het gaatje dat ze hadden, werd op 20 

km van de streep gedicht. DSM en Jumbo-Visma, met onder anderen Sam Oomen en Milan Vader 

(elfde en vijftiende in het klassement), trokken zich terug vanwege coronabesmettingen. 

Zondag 6 februari 2022: 

Tijdritzege Ganna, eindzege Thomas 

Benjamin Thomas van Cofidis heeft de Ster van Bessèges op zijn naam gezet. De Fransman greep de 

leiding na zijn zege in de derde etappe en gaf de koppositie niet meer prijs in de vijfde en laatste rit, 

een individuele tijdrit over 11 km. Filippo Ganna, die op de WK in 2020 en 2021 wereldkampioen 

tijdrijden werd, was zoals verwacht oppermachtig in de race tegen de klok. Mads Pedersen kwam op 
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het grotendeels vlakke parcours, met een 1,5 km lang klimmetje à 8% op het einde, het dichtst in de 

buurt. Hij gaf 0.06 toe. Alberto Bettiol maakte nog kans op de eindzege. Hij moest 0.07 goedmaken 

op Thomas, maar die was 0.09 sneller. Bauke Mollema eindigde als vierde op 0.11. 

Zondag 6 februari 2022:  

Ritzege Jakobsen, eindzege Vlasov 

Aleksandr Vlasov heeft de Ronde van Valencia gewonnen. De van Astana Qazaqstan naar Bora 

Hansgrohe verkaste Rus reed Remco Evenepoel in de derde rit uit de leiderstrui en hield eenvoudig 

stand in de slotetappe. Fabio Jakobsen van Quick-Step won met overmacht de massasprint op de 

slotdag. Het parcours van de slechts 92 km lange vijfde etappe was goeddeels vlak en dat de zege 

betwist zou worden in de sprint was niet verrassend. Nibali, Boaro, Lastra en Martín waagden het er 

desondanks op, maar al rap bleek de poging tevergeefs. Quick-Step deed alles goed in de straten van 

Valencia: Cattaneo, Evenepoel, Cerny en Lampaert hielden het tempo hoog en Morkov leverde 

Jakobsen perfect af.   

Donderdag 10 februari 2022:  

Ganna klasse apart in Provence    

Filippo Ganna is de eerste leider in de Ronde van de Provence. De Italiaan van Ineos, wereld-

kampioen tijdrijden in 2020 en 2021, won met overmacht de 7,1 km lange proloog. Zijn ploegmaat 

Ethan Hayther eindigde op 0.12 als tweede. Ganna, die zondag ook al de snelste was in de 

afsluitende tijdrit in de Ster van Bessèges en in 2019 in de Provence ook al de eerste leiderstrui 

aantrok, was halverwege al verreweg het snelste. Hij sneed elke van de vele rotondes op het 

parcours zo scherp aan, dat zijn marge met de concurrentie almaar groter werd. Julian Alaphilippe, 

die vorig jaar tweede werd achter Ivan Sosa, werd nu zesde op 0.17. Sosa gaf liefst 1.04 toe. 

Donderdag 10 februari 2022:  

Gaviria klopt Cavendish in sprint 

Fernando Gaviria heeft de eerste rit in de Ronde van Oman op z'n naam gezet. De Colombiaan van 

UAE Emirates won na 138 km (van Al Rustaq Fort naar Muscat) de massasprint, voor Mark Cavendish.  

Jan Dunnewind, die zijn eerste profkoers rijdt, Al-Wahibi en Goikoetxea namen na de start direct de 

benen. Ze kregen niet meer dan drie minuten en de Bask had de langste adem. Goikoetxea werd op 

10 kilometer van de streep ingerekend. Kragh Andersen probeerde nog een sprint te voorkomen, 

maar tevergeefs. Gaviria werd perfect afgezet door zijn ploeg en ging de sprint van kop af aan. 

Cavendish kwam uit zijn wiel, maar bleek niet bij machte de Colombiaan te passeren. 

Vrijdag 11 februari 2022: 

Cavendish spurt naar zege in Oman 

Mark Cavendish heeft de tweede etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Brit hield na 167,5 km 

in de licht oplopende laatste kilometer Kaden Groves, Amaury Capiot en Fernando Gaviria achter 

zich. Donderdag was hij in de eerste etappe tweede geworden achter Gaviria. Op 15 km van de finish 

kwam er een eind aan de vroege vlucht van Antonio Angulo (Spa) en Stephen Clancy (Ier). Gabriel 

Muller (Fra) pakte daarna 40 seconden, maar ook hij werd weer ingerekend. Jan Dunnewind, die 

donderdag nog in de ontsnapping van de dag zat, kwam al na 6 km ten val. Met een gebroken 

sleutelbeen kwam er een zuur einde aan de eerste profkoers van de 23-jarige Brabander. 
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Vrijdag 11 februari 2022: 

Wildcards Tour naar Franse teams  

De organisatie van de Tour de France heeft net als vorig jaar de Franse ploegen TotalEnergies en B&B 

Hotels-KTM een wildcard gegeven voor de editie van dit jaar. Bij TotalEnergies rijden onder anderen 

Niki Terpstra en Peter Sagan, drievoudig wereldkampioen en zevenvoudig winnaar van de groene trui 

in de Tour. De achttien ploegen uit de WorldTour zijn automatisch startgerechtigd in de grote 

rondes. De twee sterkste teams van afgelopen jaar in de categorie eronder (de ProTeams) zijn ook 

toegelaten tot de Tour. Dat geldt de komende editie voor Arkéa-Samsic en Alpecin-Fenix (de ploeg 

van Mathieu van der Poel). 

Vrijdag 11 februari 2022: 

Zege Viviani, Ganna blijft leider  

Elia Viviani heeft de eerste etappe in de Ronde van de Provence gewonnen. De Italiaan van Ineos 

won met overmacht de sprint van een kleine kopgroep. Martijn Tusveld van DSM eindigde als vierde. 

Het parcours was goeddeels vlak en dus werd aangenomen dat de zege betwist zou gaan worden in 

een massasprint. Het liep anders, want halverwege de 151 km lange rit brak het peloton door 

waaiervorming met 23 coureurs in de voorste waaier. Ineos was met vier man vertegenwoordigd in 

de kopgroep. Proloogwinnaar Ganna, Carapaz en Rowe werkten hard om Viviani naar de sprint te 

loodsen, en die hield Vanmarcke en Alaphilippe ruim achter zich. Ganna behield de leiderstrui. 

Zaterdag 12 februari 2022: 

Dubbelslag Deen Charmig in Oman   

De Deen Anthon Charmig heeft de derde etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De 23-jarige 

renner van Uno-X was na 180 kilometer de sterkste in een sprint heuvelop. Na twee vlakke ritten 

kreeg het peloton een heuvelachtig parcours voor de wielen geserveerd, met de start bij de Sultan 

Qaboos-universiteit en de finish boven op de Qurayyat (2,8 km à 7%). Blouwe, Van Melsen, 

Zoccarato, Goikoetxea, Poli en Fuentes kozen het avontuur, maar op 13 km van de meet werden de 

laatste vluchters ingerekend. Hirt ging in de slotkilometer als eerste aan en daarna Gesbert. Charmig, 

die in 2021 de bergtrui in de Ronde van Noorwegen won, ging erop en erover en is nu de leider in 

Oman. 

Zaterdag 12 februari 2022:  

Coquard blijft Alaphilippe voor   

Bryan Coquard heeft de tweede etappe in de Ronde van de Provence gewonnen. De Fransman van 

Cofidis bleef in de sprint zijn landgenoot Julian Alaphilippe net voor. De Italiaan Filippo Ganna 

eindigde als derde en behield de leiderstrui. De Fransman Gougeard, altijd in voor een lange vlucht, 

leek het te gaan redden in de etappe van Arles naar Manosque. Hij bleef over van een vroege 

vluchtgroep, maar op 2 kilometer van de meet werd hij door een eerste peloton achterhaald. De 

Ecuadoraanse wereldkampioen Richard Carapaz ging niet van start in de 180,5 kilometer lange rit. De 

kopman van Ineos, die in het klassement slechts negentiende stond, testte positief op het 

coronavirus. 

Zondag 13 februari 2022:  

Ook Masnada slaat dubbelslag Oman 
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Fausto Masnada heeft in de Ronde van Oman de vierde etappe op zijn naam gebracht. De Italiaan 

van Quick-Step kwam in de rit van Al Sifah naar Muscat over 119,5 kilometer alleen aan. Op zo'n 12 

kilometer van de meet sprong Masnada weg uit een kopgroep en hij werd niet meer teruggepakt. De 

Zwitser Mauro Schmid finishte op meer dan een minuut als tweede. Masnada kreeg ook de 

leiderstrui in handen. Hij is de vierde dagwinnaar die klassementsleider werd. Eerder sloegen ook 

Fernando Gaviria, Mark Cavendish en Anthon Charmig al een dubbelslag. 

 

Zondag 13 februari 2022:  

Quintana pakt eindzege Provence   

Nairo Quintana heeft net als in het jaar 2020 de Ronde van de Provence gewonnen. De Colombiaan 

van Arkea stond tiende in de rangschikking op 0.32 van Filippo Ganna, die in de derde en laatste 

etappe moest afhaken in de afsluitende klim. In de 166,1 kilometer lange etappe kwam het op de 

13,4 km lange slotklim aan. Quintana ging er met Alaphilippe halverwege die klim vandoor. De 

Fransman had toen nog de beste papieren voor de eindzege, met slechts 0.02 achterstand op Ganna. 

Toen Quintana op de pedalen ging staan, moest de Quick-Step-renner al snel passen. Alaphilippe gaf 

0.47 toe en eindigde, net als vorig jaar, als tweede. De jonge Deen Mattias Skjelmose werd knap 

derde. 

Zondag 13 februari 2022: 

Kristoff wint Clásica de Almería  

Alexander Kristoff (Intermaché-Wanty) heeft de 35ste editie van de Clásica de Almería gewonnen. De 

Noor troefde in de straten van Roquetas de Mar de Fransman Nacer Bouhanni en de Italiaan 

Giacomo Nizzolo af in de massasprint. Hoewel de koers een wedstrijd is voor de sprinters, moet er in 

de 188 km lange koers nog aardig wat geklommen worden, vooral in de eerste 100 km. Pöstlberger, 

Azparren en De Wilde grepen die bergjes aan voor een aanval: zij werden op 18 km van de finish tot 

de orde geroepen. Kristoff zat in de voorbereiding op de sprint goed gepositioneerd bij de bocht naar 

rechts net voor de finish en dat leverde hem net genoeg voordeel op. 
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Maandag 14 februari 2022: 

Ook Hirt slaat dubbelslag in Oman 

Jan Hirt heeft de vijfde etappe in de Ronde van Oman gewonnen. De Tsjech van Intermarché-Wanty 

kwam op de slotklim (6 km à 10%) solo over de meet en nam de leiderstrui over van Fausto Masnada. 

Op twee kilometer van de finish sprong Hirt op de Green Mountain samen met Élie Gesbert en Kévin 

Vauquelin weg uit het uitgedunde peloton. Daarna liet hij ook de Fransen van Arkéa-Samsic staan. 

Hirt (31) boekte zijn eerste zege sinds 2016 en is in Oman al de vijfde renner die met een ritzege de 

leiding in het klassement neemt. Eerder gingen Gaviria, Cavendish, Charmig en Masnada hem voor. 

In de slotrit van dinsdag verdedigt hij een voorsprong van 1.00 op Masnada. 

Dinsdag 15 februari 2022:  

Eindzege Hirt, dagsucces Gaviria   

Jan Hirt heeft de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. De Tsjech zag in de zesde etappe zijn 

voorsprong van een minuut op Fausto Masnada (tweede) nooit in gevaar komen. Hirt, die rijdt voor 

Intermarché-Wanty, sloeg maandag zijn slag met winst in de koninginnenrit, De Tsjech (31) had tot 

deze ronde pas twee zeges geboekt. Hij won in 2016 etappe vier in de Ronde van Oostenrijk en het 

eindklassement. De 132 km lange slotetappe in Oman werd een prooi voor de Colombiaan Fernando 

Gaviria, die ook de eerste rit gewonnen had. Gaviria van UAE Emirates) versloeg de Australiër Kaden 

Growes en de Belg Amaury Capiot in de eindsprint. 

Woensdag 16 februari 2022:  

Herregodts aan kop in Andalusië   

Rune Herregodts van Sport Vlaanderen heeft de eerste etappe in de Ronde van Andalusië gewonnen. 

De Belg troefde vijf medevluchters af in de sprint bergop. De openingsrit van wat voorheen de Ruta 

del Sol heette, was meteen een pittige. De renners moesten kort na de start de 15 km lange El Boyar 

over en de finish lag na een 1,3 km lange muur à 7,2%. Herregodts was in de kopgroep de enige die al 

een profzege op zak had. Hij was ook de enige die telkens aanviel, tot vier keer toe, maar steeds 

tevergeefs. Op de laatste steile stroken sloeg hij alsnog toe. Het peloton kwam te laat in actie, al 

kwam het na een achterstand van 15 minuten nog behoorlijk dichtbij. 

Woensdag 16 februari 2022: 

Jakobsen wint opnieuw in Lagos    

Fabio Jakobsen is de eerste leider in de Ronde van de Algarve. De wielrenner en sprinter van Team 

Quick-Step troefde in de 199,1 kilometer lange rit de Belg Jordie Meeus en de Fransman Bryan 

Coquard af in de eindsprint. De meute moest in de rit van Portimão naar Lagos twee hellingen over, 

maar die lagen zo ver van de finish dat ze niet van invloed waren op het koersverloop. Van invloed 

waren wel de valpartijen, waardoor sprinter Molano wegviel en de eerste groep nog maar 50 renners 

telde. De laatste twee keer dat er gefinisht werd in Portimão won Jakobsen de sprint en ook nu was 

hij met grote afstand de rapste. Met dank ook aan het uitstekend voorbereidende werk van z'n 

ploegmaten. 

Donderdag 17 februari 2022: 

Covi pakt dagzege en leiderstrui  
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De Italiaan Alessandro Covi heeft de tweede etappe in de Ronde van Andalusië gewonnen. De 

coureur van UAE Emirates sloeg op de steile slotklim een gat en hield stand op de puntige keien in de 

laatste honderden meters. Covi nam ook de gele trui over van Rune Herregodts. In de 150 km lange 

rit moest onderweg al flink geklommen worden, maar het kwam uiteindelijk aan op de Alcalá la Real, 

3,4 km à 6,3%. Niet al te steil, tot aan de laatste km. Op het steilste stuk, zo'n 11%, reed Covi weg. 

López en Sosa kwamen nog wel dichtbij, maar moesten met de andere ereplaatsen genoegen 

nemen. Herregodts, winnaar van de eerste rit, haakte in het begin van de klim al af. 

Donderdag 17 februari 2022:  

Gaudu wint na val Higuita en Foss 

David Gaudu heeft de tweede rit in de Ronde van de Algarve gewonnen. De renner van Groupama 

profiteerde in de sprint bergop van de val van Higuita en Foss en veroverde bovendien de leiderstrui. 

Het peloton kreeg vanaf het startschot in Albureira drie beklimmingen voor de kiezen met als toetje 

nog een finish bergop. In de 8 km lange slotklim dunde het peloton al snel uit en een man of dertig 

bleven over op het laatste stuk. Van die groep was Battistella de eerste die gas gaf toen de meet in 

zicht kwam. Higuita en Foss gingen erop en erover, maar Higuita nam de laatste bocht te scherp en 

nam Foss mee in zijn val. Battistella werd tweede, Hayter derde. 

Vrijdag 18 februari 2022: 

Ewan klopt Turgis in massasprint  

Caleb Ewan heeft de eerste etappe in de Tour des Alpes Maritimes et du Var op zijn naam 

geschreven. De Australiër van Lotto Soudal klopte Anthony Turgis en Nacer Bouhanni in de 

massasprint. De eerste etappe van deze driedaagse rittenkoers ging over 176,3 kilometer en voerde 

het peloton van Saint-Raphaël naar La Seyne-sur-Mer. De kopgroep van de dag werd gevormd door 

Maël Guégan, Morne van Niekerk, Evaldas Siskevicius en Tristan Delacroix. Groter dan iets meer dan 

3 minuten werd hun voorsprong echter niet. Vlak voor een klimmetje op 17 km van de finish volgde 

de hergroepering, waarna Ewan de beste was in de sprint. 

Vrijdag 18 februari 2022: 

Weer ritzege Jakobsen in Algarve  

Fabio Jakobsen heeft zijn tweede zege geboekt in de Ronde van de Algarve. Na de overwinning in de 

openingsrit was de sprinter van Quick-Step ook de beste in de derde etappe, een rit over 211,4 km 

van Almodovar naar Faro. Jakobsen werd in de sprint goed naar voren gebracht door Van Lerberghe 

en koos vervolgens even slim het wiel van Coquard. Hij liet de Fransman met een ultieme versnelling 

kansloos en boekte zo al zijn vierde zege van dit seizoen en zijn 29ste in totaal. 

Vrijdag 18 februari 2022: 

Van Dijk zegeviert in Wielerweek  

Wielrenster Ellen van Dijk heeft in de Wielerweek van Valencia de tweede etappe gewonnen. De 

Europees kampioene was in Concentaina in de sprint te snel voor medevluchtster Soraya Paladin. De 

etappe over 117 km kende tal van vluchtpogingen. Onder anderen Korevaar, Van Anrooij, Mackaij, 

Longo Borghini en Niewiadoma gingen op avontuur, maar niemand bleef weg. Op ruim 10 kilometer 

van de finish deed Van Dijk een poging. Paladin sloot aan en de twee hadden al snel een voorsprong 
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van een minuut. Het peloton kwam onder aanvoering van Annemiek van Vleuten nog dichtbij, maar 

Van Dijk sloeg via een lange sprint haar slag. Balsamo behield de leiderstrui. 

Zaterdag 19 februari 2022: 

Poels aan kop na knappe ritzege   

Wout Poels is de nieuwe leider in de Ronde van Andalusië. De Bahrain-coureur troefde in de vierde 

rit zijn Kazachse medevluchter Loetsenko af in de sprint en reed Covi uit de leiderstrui. Al vroeg in de 

167 km lange bergetappe ontstond er een ijzersterke kopgroep van 14 man, met Poels, Caruso en 

Landa van Bahrain en López (de nummer twee in de rangschikking), Loetsenko en Tejada van Astana 

Qazaqstan. Omdat klassementsleider Covi ontbrak, was de gele leiderstrui vacant. Loetsenko sprong 

met nog 15 km voor de wielen weg en alleen Poels kon volgen. Die begon de eindsprint van kop af en 

boekte zijn eerste zege sinds juni 2019 toen hij een rit won in de Dauphiné. 

Zaterdag 19 februari 2022:  

Tijdritzege Evenepoel, Hoole sterk 

Remco Evenepoel van Team Quick-Step heeft met groot machtsvertoon de tijdrit in de Ronde van de 

Algarve gewonnen. De Belg was op het 32,2 km lange parcours ruim een minuut sneller dan de 

nummer twee, de Zwitser Stefan Küng. Hij reed in deze vierde rit ook de Fransman David Gaudu uit 

de leiderstrui. Bij het eerste meetpunt, na tien vlakke kilometers, was de marge met de Zwitser nog 

0.09. Bij het tweede tussenpunt, na circa 13 heuvelachtige kilometers, was het verschil al naar 0.50 

opgelopen. Gaudu gaf aan de finish zelfs ruim twee minuten toe. De 22-jarige Daan Hoole van Trek 

Segafredo maakte indruk met de achtste plaats. Hij bleef gerenommeerde tijdrijders als Dylan van 

Baarle, Thomas en Castroviejo voor. 

Zaterdag 19 februari 2022:  

Van Vleuten slaat toe in Wielerweek 

Annemiek van Vleuten heeft op grootse wijze toegeslagen in de derde etappe in de Wielerweek van 

Valencia. De 39-jarige renster reed iedereen uit het wiel op de loodzware slotklim. De Nederlandse 

hield zich lang gedeisd in de 135 km lange etappe met de finish op Vistabella del Maestrat. De 

kopgroep, met daarin Silke Smulders, bleef al die tijd binnen bereik van het peloton. Op het eerste 

deel van de slotklim, de Alta Collao, schroefde Van Vleuten het tempo op. Volgen konden alleen 

Ludwig, García en Cavalli. De vier bleven bijeen tot het tweede deel van de klim, waarna Van Vleuten 

makkelijk wegreed. Ze leidt nu ook in het algemeen klassement.  

Zondag 20 februari 2022: 

Poels pakt eindzege in Andalusië  

Wout Poels is winnaar geworden van de Spaanse Ronde van Andalusië. De koppositie van de 

Bahrain-coureur kwam in de laatste etappe niet meer in gevaar. De slotrit ontbrandde meteen vanaf 

de start in Huesa. Met ruim 146 kilometer voor de boeg zette het heuvelachtige terrein de 

avonturiers aan tot actie. Halverwege de koers hadden achttien renners een marge van enkele 

minuten, maar zij vormden geen gevaar voor Poels' leiderstrui. Nummer twee López deed op de 

slotklim een poging om Poels te lozen, maar Wout trof een beresterke Nederlander, die daarna nog 

een aanval afschudde van Christián Rodríguez. Ritwinnaar was Kämna, die uit de greep van het 

peloton bleef.  
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Eindklassement Ronde van Andalusie: 

1.  Wout Poels       Nederland   Bahrain Victorious              20.51.27 

2.  Cristián Rodríguez     Spanje    Total Energies       +  0.14 

3.  Miguel Ángel López    Colômbia     Astana Qazaqstan     +  0.15 

4.  Carlos Rodríguez     Spanje    Ineos Grenadiers        +  0.19 

5.  Simon Yates      Groot-Brittannië Bike Exchange              +  0.20 

6.  Jack Haig       Australie    BORA hansgrohe             +  0.22 

Zondag 20 februari 2022: 

Van Vleuten wint Week Valencia    

Annemiek van Vleuten heeft in Spanje de Wielerweek van Valencia gewonnen. In de vierde en laatste 

etappe kwam haar leidende positie niet in gevaar. Marta Bastianelli sprintte naar de ritzege. De 

slotrit, van Sagunt naar Valencia, was 118 km lang, met onderweg één bergje, de Alto de l'Oronet 

(5,7 km à 4,5%). Grace Brown, Lija Laizane en Danni Shrosbree gingen er al vroeg vandoor. Shrosbree 

moest al snel lossen en Laizane haakte af in de klim. Op 8 km van de meet werd ook Brown (in 2021 

na een solo winnares van Brugge-De Panne) teruggepakt. Bastianelli verwees in de massasprint 

wereldkampioene Elisa Balsamo (winnares van de eerste rit) naar de tweede plek. 

Zondag 20 februari 2022: 

Sprintzege Philipsen in Emiraten  

Jasper Philipsen heeft de eerste rit in de Ronde van de Emiraten gewonnen. De Belgische renner van 

Alpecin-Fenix was in de sprint sneller dan Ierse sprinter Sam Bennett. Dylan Groenewegen kwam als 

vierde over de finish. Deze eerste rit op de World Tour-kalender voerde over 184 vlakke kilometers 

van en naar Madinat Zayed. De eerste en de laatste 60 kilometer werden afgelegd in één rechte lijn. 

Direct gingen de Russische renner Kotsjetkov, de Italianen Rastelli en Tonelli, de Rus Strachov en de 

Belg Vervloesem er vandoor. Ze kregen zo'n 4 minuten voorsprong op het peloton. De Russische 

wielrenner Strachov liet zich na het winnen van de tussensprints inlopen. De rest werd op 20 

kilometer voor de streep gepakt.  

Zondag 20 februari 2022: 

Quintana klopt Wellens in Alpen  

Nairo Quintana heeft voor de tweede keer de Tour des Alpes Maritimes et du Var op zijn naam 

gebracht. De renner van Team Arkéa die ook winnaar was in 2020, won nu de slotrit naar Blausac 

over 112,6 kilometer en wipte daarmee Tim Wellens uit de gele trui. Zaterdag was de Belg de 

Colombiaan nog de baas. Dit keer liet Quintana er geen twijfel over bestaan wie de beste was. Hij 

sprong op de Col de Saint Roch weg, kreeg Thibaut Pinot in zijn wiel, maar ook de Fransman kon niet 

volgen. In de afdaling ging Wellens volop in de  achtervolging. Hij kwam tot op 0.20 van de 

indrukwekkend rijdende koploper, maar daarmee was de koek op. Bauke Mollema zakte uit de 

toptien.   

Zondag 20 februari 2022: 

Evenepoel wint Ronde van Algarve  
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Remco Evenepoel is met de eindzege in de Ronde van de Algarve aan de haal gegaan. De Belg van 

Quick-Step kwam in de vijfde en laatste rit niet meer in de problemen. Dat had wel gekund, want de 

slotetappe over 170 km was bergachtig en de Alto do Malhão (2,6 km à 9%), waar de finish  lag, 

moest twee keer beklommen worden. Bij de laatste beklimming had de ploeg van Evenepoel de regie 

in handen. De Belg (22), die zaterdag in de tijdrit had toegeslagen, viel zelf aan en kreeg vier man met 

zich mee. Van hen beschikte Sergio Higuita over de beste eindspurt. Ook de nummer twee, Daniel 

Martínez, komt uit Colombia. Evenepoel werd vijfde. 

Maandag 21 februari 2022: 

Cavendish sneller dan Philipsen   

Mark Cavendish heeft de tweede rit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De 

Brit van Quick-Step kwam in de sprint al vroeg op kop, maar liet Jasper Philipsen net niet langszij 

komen. Olav Kooij werd zonder hulp van teamgenoten met een knappe jump vierde. Strachov ging er 

ook deze rit, over 176 vlakke kilometers van Hudayriyat Island naar Abu Dhabi Breakwater, snel 

vandoor. De Rus kreeg gezelschap van teamgenoten Kukrle (Tsj) en Kotsjetkov (Rus). Het trio liet zich, 

toen Strachov in de tussensprints bonificatieseconden had verdiend, terugzakken. Strachov kwam 

vier tellen tekort om de leiderstrui over te nemen van Philipsen. 

Dinsdag 22 februari 2022: 

Ritzege Bissegger, Dumoulin derde  

Stefan Bissegger heeft de derde rit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De 

Zwitser van EF was in de tijdrit wereldkampioen Filippo Ganna de baas en nam de leiderstrui over 

van de Belg Jasper Philipsen. De negen vlakke kilometers rondom Ajman leken een kolfje naar de 

hand van Ganna maar de Italiaan van Ineos was 0.07 langzamer dan Bissegger, die vorig jaar in een 

vergelijkbare tijdrit in deze etappekoers tweede werd achter Ganna. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) 

eindigde op 0.14 van Bissegger op de derde plaats. Daarmee won hij vier seconden op Tadej Pogacar. 

De Sloveen schreef vorig jaar het eindklassement op zijn naam. 

Woensdag 23 februari 2022:  

Pogacar grijpt macht in Emiraten  

Tadej Pogacar heeft de vierde etappe, de zogenaamde koninginnenrit, in de Ronde van de Verenigde 

Arabische Emiraten gewonnen. De Sloveen van Team UAE Emirates kwam als eerste aan op de Jebel 

Jais en reed Stefan Bissegger uit de leiderstrui. Jakob Egholm en Luca Rastelli vormden de kopgroep 

van de dag, pakten maximaal acht minuten, maar werden al vroeg op de slotklim (19 kilometer á 

5,7%) ingerekend. Met nog 8 kilometer te rijden versnelde Pogacars ploeggenoot Majka en onder 

anderen Tom Dumoulin moest  lossen. Ongeveer twintig man leken elkaar de dagzege te gaan 

betwisten, maar Pogacar, die vorig jaar de ronde won, liet de anderen volstrekt kansloos met een 

machtige eindsprint. 

Donderdag 24 februari 2022: 

Philipsen klopt Kooij in sprint   

Jasper Philipsen heeft in de Ronde van de Emiraten zijn tweede ritzege in de knip. Achter de 

Belgische sprinter werd Olav Kooij (20) knap tweede in de vijfde etappe door Sam Bennett voor te 

blijven. De rit naar Al Marjan Island over 182 kilometer was volledig vlak en dus had het 
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sprintersgilde vrij spel. Het team van Gazprom had andere plannen en stuurde twee man mee in de 

vroege vlucht. De vier werden gegrepen, waarna Kukrle het namens de Russen probeerde. De Tsjech 

kreeg 2.20, maar redde het ook niet. Heel even dreigde Tadej Pogacar de rode trui te verliezen. De 

Sloveen reed op 7 kilometer van de meet lek, maar zijn ploeg had hem binnen een mum van tijd 

terug gebracht. 

Vrijdag 25 februari 2022: 

Etappezege Gazprom-renner Vacek   

Mathias Vacek heeft de zesde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. 

De 19-jarige Tsjech van de Russische Gazprom-formatie was in de sprint van een kopgroep van vijf te 

snel voor Paul Lapeira. In de rit over 180 kilometer, met start en finish in Dubai, gingen zes renners er 

al na een kilometer vandoor, onder wie maar liefst drie Gazprom-renners. De vlucht van Lapeira, 

Tonelli, Kotsjetkov, Strachov, Vacek en Canaveral leek in de vlakke rit kansloos, maar de ploegen van 

de sprinters hadden zich misrekend. Canaveral werd nog teruggepakt, maar Vacek kon zijn eerste  

profzege boeken. Het peloton finishte 15 seconden later. 

Zaterdag 26 februari 2022:  

Hattrick Pogacar op Jebel Hafeet  

De Wielerronde van de Verenigde Arabische Emiraten is net als vorig jaar gewonnen door Tadej 

Pogacar van Team UAE Emirates. De Sloveense renner sloeg in de slotrit de aanval op zijn rode 

leiderstrui gemakkelijk af en kwam voor het derde jaar op rij als eerste boven op de Jebel Hafeet. 

Zeven man sloegen in de 148 kilometer lange rit al snel een gaatje en van hen reed Impey enige tijd 

virtueel in het rood. Vermeersch capituleerde als laatste, de Belg werd halverwege de laatste klim 

(10,9 kilometer à 6,7%) ingelopen. Tadej Pogacars ploeg reed daar hard omhoog. Op 3 kilometer van 

de streep viel Adam Yates aan. Pogacar pareerde echter diens aanval en liet de Brit in de sprint 

kansloos. 

Zaterdag 26 februari 2022:  

McNulty verrast in Faun-Ardèche   

Brandon McNulty heeft in Guilherand-Granges de Faun-Ardèche Classic op z'n naam gebracht. Mauri 

Vansevenant en Sepp Kuss werden op 0.45 tweede en derde. Voor de Amerikaan (23) van Team UAE 

Emirates was het zijn vierde zege als professional wielrenner. De Franse eendagskoers over 168 km 

kwam pas in de laatste 25 km tot leven, toen wereldkampioen Alaphilippe het vuurtje opstookte. Hij 

werd weer gegrepen, maar een groepje met Champoussin, Vansevenant en Kuss wist wel weg te 

komen. De groep met Roglic, Alaphilippe, Wilco Kelderman en Sam Oomen hield de benen stil. 

McNulty sloot aan bij het kopgroepje, ging er in een klimmetje alleen vandoor en soleerde vervolgens 

naar de zege.  

Zaterdag 26 februari 2022:  

Wout van Aert wint 77ste Omloop   

Wout van Aert heeft de 77ste editie van de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De Belg van Jumbo-

Visma ging er op 13 km van de finish vandoor, op de laatste van dertien hellingen, en bleef knap uit 

de greep van achttien vluchtgenoten. Colbrelli troefde op een halve minuut tweevoudig winnaar Van 

Avermaet af in de sprint om de tweede plaats. De openingswedstrijd van het klassieke  wegseizoen, 
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206 km lang en met naast de hellingen ook nog negen kasseistroken, kwam op gang op 50 km van de 

meet. Küng, Florian Vermeersch en Vliegen sloegen toen een gaatje, maar zagen acht renners 20 km 

verderop aansluiten, onder wie Van Aert, Colbrelli, Benoot en Pidcock. 

v. Aert rijdt weg bij tijdrijders  

De elf man sterke kopgroep leek een beslissende slag te hebben geslagen, maar het peloton kwam 

toch nog terug, onder aanvoering van het team van Quick-Step, dat geen renners voorin had. Ties 

Benoot sprong daarna weg, kort voor de beruchte Muur-Kapelmuur, maar nog in de beklimming 

werd hij achterhaald. Zijn ploegmaat Wout van Aert gaf vervolgens gas op de laatste helling, de 

Bosberg. Ondanks de aanwezigheid van tijdrijders als Küng, Ludvigsson en Campenaerts in de op 

Muur gevormde kopgroep van 19 man werd het gat tussen Wout van Aert en de rest alleen maar 

groter. Ruim voor de eindstreep kon de winnaar van Milaan-San Remo en de Amstel Gold Race de 

armen al in de lucht gooien. 

Zaterdag 26 februari 2022:  

Van Vleuten troeft Vollering af   

Annemiek van Vleuten heeft net als in 2020 de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De Movistar-

renster was Demi Vollering van SD Worx de baas in de eindsprint. In de 128 km lange zeventiende 

editie moesten de vrouwen vijf kasseistroken en negen hellingen over. De beslissing viel in de 

slotfase, op de Muur en de Bosberg. Op de Muur vonden Vollering, Van Vleuten en Henderson 

aansluiting bij Ellen van Dijk, Lippert en Reuver en op de Bosberg kon alleen Vollering de weg-

gesprongen Van Vleuten volgen. Vollering liet in de 10 km naar de meet al het werk over aan Van 

Vleuten, zelfs toen de rest van het veld al kansloos was, maar daarvan profiteren lukte niet. 

Zondag 27 februari 2022: 

Jakobsen verslaat Ewan in Kuurne  

Fabio Jakobsen heeft de 74ste editie van de eendagswedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. In 

een ongemeen spannende slotfase, waarin drie vluchters pas net voor de streep werden achterhaald, 

troefde hij sprinters Ewan en Hofstetter af in de massasprint. Op de dertiende en laatste helling, de 

Kluisberg, ontstond er een interessante kopgroep van 17 man met Pidcock, Benoot, Trentin, Küng, 

Asgreen en Taco van der Hoorn, die al de hele dag op kop reed. Met nog 50 vlakke kilometers te gaan 

werd het als zo vaak in deze koers een strijd tussen vluchters en sprinters. Taco van der Hoorn, 

Narvaez en Laporte leken het te gaan redden, maar kwamen net iets tekort. Taco van der Hoorn 

werd nog wel tiende.  

Zondag 27 februari 2022:  

Kunststukje Vingegaard in Drôme   

Jonas Vingegaard heeft de 10de editie van de Drôme Classic gewonnen. De Deen van Jumbo-Visma 

was na 191,5 km van en naar Étoile-sur-Rhône in een ijzersterk deelnemersveld veruit de beste. 

Vingegaard ging er op 35 km van de meet vandoor en kreeg het 19-jarige Spaanse toptalent Ayuso 

met zich mee. Achter hen vormde zich op een van de vele steile klimmetjes een Frans trio: 

Alaphilippe, Cosnefroy en Guillaume Martin. De drie kwamen tot op 12 seconden en in de finale 

moest Vingegaard alles alleen opknappen. De Deen deed dat echter met verve. Op de klim naar de 

meet was bij Ayuso de pijp leeg en kon Jumbo-Visma een feestje vieren. 


