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Mathieu van de Poel kort nadat hij zegevierde in de Amstel Gold Race van 2019. Foto Cor Vos
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Hij is de volmaakte sportman die voelt dat de beste kansen
de kansen zijn die je zelf hebt gecreëerd. Hoe Mathieu van
der Poel dat doet? Niemand die het echt weet. En dan is hij
ook nog eens immuun, echt immuun, voor wat anderen
zeggen. Dat talent? Tja, dat heeft hij nu eenmaal.
Portret van een ondoorgrondelijke winnaar.
door FRANK HEINEN

en paar maanden geleden zat Maarten Ducrot in zijn
auto heel erg niet te durven.
Sinds een tijdje maakt Ducrot samen met NOS-collega Steven Dalebout een podcast over wielrennen – als podcasts
paddenstoelen zijn, dan is wielrennen de vochtigste herfstgrond die
je ooit zag. Crotcast, heet die van Ducrot en Dalebout en deze vierde aflevering beloofde een klapstuk te worden: een uitvoerig gesprek met
Mathieu van der Poel, aan de keukentafel.
Er bestond op dat moment geen hottere wielrenner dan Mathieu
van der Poel, die net voor het eerst aan een paar voorjaarsklassiekers
had deelgenomen en in elke wedstrijd ruim de beste was geweest. Hij
won de GP Dénain, Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en deed
in de Amstel Gold Race iets waar Lance Armstrong in zijn podcast (zie
je wel!) alleen maar over kon stamelen dat hij ‘nog nooit zoiets had gezien’. (Dat Mathieu in Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen
níét won – hij werd twee keer vierde – was niet veel meer dan een administratieve mispeer van het lot.)
Ducrot ging hem zijn geheim ontlokken. Alleen had hij een te kleine geheugenkaart mee, waardoor een deel van het gesprek dat hij voerde met wat de beste Nederlandse wielrenner ooit zou kunnen worden,
vervloog in de wind van alles wat voorgoed vergeten is. De kans bestaat
dat Mathieu van der Poel precies op dat stukje opname zijn ziel op een
kier zette, om ons te tonen wat we het allerliefste zien: de achterkant
van het geheim dat talent is.
In de auto naar huis overwoog Ducrot de opname terug te luisteren,
om vast te stellen hoe groot de schade was. Maar hij durfde niet.

E
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Het eerste stukje van die Crotcast beluisterde ik in Het Lichtpunt, het
restaurant van het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Ergens
boven mijn hoofd onderging mijn vader een operatie waarvan de uitkomst ongewis was. Dit waren de eerste dagen in een wereld die zich
tamelijk plotseling voor ons geopend had, een wereld waarvan ik altijd
op de hoogte was geweest, maar waarin ik me nooit echt had hoeven
verdiepen.
Ziekenhuisrestaurants zijn vreemde plekken. Nergens op de wereld zit alles zo schots en scheef door elkaar als in de halve cirkel tafeltjes rond de saucijzenbroodjesoven: ziek, gezond, wit, zwart, opluchting, verdriet, geluk, angst, rijk, arm; uniek, doorsnee. Links van
ons dronken coassistenten koffie, rechts zat een man met een infuus te
hijgen en ik luisterde naar Adrie van der Poel die het interview met zijn
tosti-etende zoon verstoorde door luid bellend door het huis te lopen.
‘Je bent op de luidspreker aan het bellen,’ zei de zoon.
‘Als ik ’m zo hou, dan doet-ie ’t nie,’ antwoordde de vader.
Zoon: ‘Onvoorstelbaar.’
Vader: ‘Het wordt tijd dat jij een nieuwe koopt en dat ik die ouwe
krijg van jou.’
Zoon: ‘Hij maakt ze kapot. Krijgt alles kapot.’
Volgens Ducrot gaat dat gemopper de hele dag door. Kibbelen over
niks, als Arie en Gé Temmes, de door Koot & Bie gespeelde bejaarde
broers waarbij de een voortdurend zijn liefde bewijst door de ander
kibbelend in de rede te vallen. En andersom.
Als Ducrot niet met een recorder was gekomen, maar met een camera, zou het fragment klassiek geworden zijn. Zoals is gebeurd met de
reportage van Jean Nelissen, die de dag van de allerlaatste cross van de
vader namens de NOS registreerde. In 2000 was dat. Van het wekmoment (‘Goedemorrege’) tot de gedoseerde ontroering na de finish (‘Het
hoeft nou nie meer, hè?’).
Een centrale plek in die reportage is er voor het ontbijt met de familie, waarbij ook opa Poulidor aanschuift bij zijn schoonzoon, zijn
dochter en zijn twee kleinzoons, die muizenhapjes nemen van hun
bolletjes en verlegen opkijken naar de camera. Ze overhandigen hun
vader een tekening en een huldekrans van crêpepapier. Als Nelissen
vraagt of David en Mathieu ook wielrenner willen worden, knikt Mathieu van ja.
‘En jij?’ vraagt Nelissen. De camera zwenkt naar de overkant van de
tafel, naar David, de oudste. Die schudt zijn hoofd.
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‘Wat wil jij dan worden?’
‘Belg.’
(Toen ze Mathieu niet zo lang geleden eens vroegen of hij zich Belg
of Nederlander voelde, antwoordde hij dat hij er niet zo veel mee had,
met dat ‘voelen’.)
Wanneer Mathieu straks in Yorkshire op het erepodium zijn regenboogtrui staat te aaien, zal hij met zijn blik zijn broer zoeken. Waar
hij ook gaat en wat hij ook doet: David, die er nooit in is geslaagd Belg
te worden, is erbij. Ze trainen samen, koersen samen, gamen samen,
maken samen dancemuziek (‘Gas erop’). Als ze samen terugkomen van
een cross of een trainingskamp, dan rijdt David. Kan Mathieu zijn benen omhoog doen.
Ze lijken niet op elkaar. David is een Poulidor, zachtaardig. Mathieu
is een Van der Poel, druk en ongeduldig – volgens hemzelf was hij op
school ‘een eikeltje’. Als ze naast elkaar op een podium staan, kun je je
nauwelijks voorstellen dat het hier twee broers betreft. Bijvoorbeeld
bij de registratie van een heuse Van der Poel-quiz uit 2015, onder leiding van de Vlaamse tv-presentator Carl Huybrechts. Mathieu en David zijn de kandidaten. Mathieu kijkt na elk antwoord de zaal in als
een comedian die net bij de punchline van zijn meest geslaagde conference is beland, terwijl zijn broer na een (naast de microfoon) uitgesproken grapje naar zijn schoenen staart.
Waar Mathieu de invloed van zijn vader altijd relativeert, peinst
hij er niet over om Davids rol te marginaliseren. Hij noemt hem altijd,
roemt zijn belang, zijn talent, benadrukt de pech die zijn broer ondervindt in zijn carrière. Bij een ander zou je die voortdurende huldeblijken kunnen interpreteren als wisselgeld, een manier om de erfschuld
af te kopen, een schuld bestaand uit het inpikken van alle genetische
voordeeltjes. Bij Mathieu niet. Mathieu van der Poel zegt geen dingen
voor de lieve vrede, hij verexcuseert zich niet voor dingen die niet zijn
schuld zijn.
Het is niet moeilijk je zelf voor te stellen dat je David van der Poel
bent. Er zijn meer Davids dan Mathieus, meer mensen die verwoed
streven dan mensen die de verwachtingen elke keer weer overtreffen.
Hoe het echter is om een broer te hebben, een jongere broer dan nog,
die alles presteert waar je zelf van hebt gedroomd: daar kan ik me nauwelijks een voorstelling van maken. En altijd als David van der Poel ernaar wordt gevraagd – en dat is bijna altijd als hem iets wordt gevraagd
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– geeft hij het elegante en tegelijk enig wenselijke antwoord: dat hij
niet beter weet. Dat hij blij is voor zijn broer.
Ik geloof hem als hij zegt dat er geen jaloezie bij komt kijken, dat
hij liever zijn broer ziet winnen dan een ander. Ik geloof hem, al kan
ik het nauwelijks navoelen; ik voel al een steekje afgunst als iemand
anders dan ik de Nobelprijs voor Literatuur wint. Misschien is dat bij
broers anders. Zelf heb ik broers noch zussen. Ik heb alleen twee ouders, waarvan er eentje nog altijd hoog boven me op een operatietafel
ligt.
In zijn meest succesvolle seizoen in de jeugd won David van der
Poel in het veld negen koersen. Dat was in 2010. Zijn hoogtepunt dat
jaar was het Nederlands Kampioenschap bij de junioren. Mathieu reed
die dag mee bij de nieuwelingen en werd tweede, achter ene Erik Kramer, die intussen al lang niet meer fietst. Het was zijn eerste crossseizoen. Een jaar later reed hij 29 wedstrijden in het veld. Hij won ze alle
29. Inclusief het NK, dat hij sinds die dag nooit meer níét gewonnen
heeft.
Toen ze hem eens vroegen of de indruk klopte dat hij nooit zenuwachtig was, ontkende Mathieu dit stellig. Hij was heus weleens zenuwachtig. In 2012 nog. In dat seizoen waarin hij alles won, wilde hij zó graag
wereldkampioen bij de junioren worden dat hij er letterlijk niet goed
van werd. Op het WK in Koksijde sloeg de stress op zijn maag, en hij
kwam behoorlijk achter te liggen op Wout van Aert, toen al zijn eeuwige tegenstander. Alleen al bij de gedachte dat hij weleens niet zou
kunnen winnen, werd hij misselijk.
Nadat hij na een indrukwekkende inhaalrace Van Aert alsnog inhaalde en wereldkampioen was geworden, werd Mathieu geïnterviewd
door Omroep Brabant. Op die beelden zie je een kind dat spreekt met
de wijsheid van een Tibetaanse monnik. Doodeerlijk vertelt Mathieu
in dat interview hoe hij zichzelf had opgefokt en hoe averechts dat had
uitgepakt. Bijna, althans. Sindsdien, zegt hij, is hij nooit meer zenuwachtig. Als Van der Poel het over het WK van Koksijde heeft, doet hij
dat op de toon waarop andere mensen het over een bijna-doodervaring
hebben. Misschien is het verschil voor hem minder groot dan iemand
als ik zich kan voorstellen.
Hoe doe je dat eigenlijk, besluiten nooit meer zenuwachtig te zijn?
Met jezelf afspreken om de paniek nooit meer de overhand te laten
krijgen en je consequent aan die afspraak houden? In 2013 werd hij in
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Florence wereldkampioen bij de junioren op de weg door op de Fiesole aan te vallen. Iedereen wist dat hij daar zou demarreren, maar dat
gaf niks: hij reed gewoon het hardst en kwam solo binnen, een beetje
zoals het er de laatste jaren in elke cross aan toegaat. Op dat soort momenten, als iedereen pijn heeft en de uitputting nabij is, lijkt er met
Mathieu van der Poel niet zo veel aan de hand.
Toch moet ook hij pijn voelen, pijn die vrijwel niet te dragen is. In
een van die talloze als interview vermomde pogingen om een vinger
achter zijn methodiek te krijgen, zei hij eens: ‘Als de pijn ondraaglijk
wordt, pak ik vaak een punt en dan denk ik: tot daar blijf ik staan. Zelfs
als het niet lukt, lukt het toch. Dan blijf ik gewoon rechtop staan tot
dat ene punt.’
Zo ging het in Florence, en zo gaat het misschien altijd wel.
Maar dat punt, dat is niet Mathieus Ei van Columbus. Tim Krabbé
beschrijft in De Renner het werelduurrecord van 1898, van de Amerikaan Willie Hamilton. Dat record werd niet erkend door de UCI, omdat Hamilton zich zou hebben laten gangmaken door een bewegende
lichtvlek die op de baan voor hem werd geprojecteerd. Elke wielrenner
kent dit fenomeen.
Zelfs ik, en ik ben niet eens een wielrenner.
Na die overwinning in Florence begreep iedereen dat er een groot
wegrenner in Mathieu van der Poel school, maar de meeste mensen betwijfelden of die er ooit uit zou komen. Hijzelf ook. Wegkoersen duurden te lang, ze verveelden hem, en dan demarreerde hij maar om niet
in slaap te vallen en dan werd hij aan het slot ingelopen. Op tv keek
hij er ook niet naar en in zijn dagdromen speelden ze geen enkele rol.
Sowieso niet iemand voor dagdromen, Mathieu.
Inmiddels is hij daadwerkelijk een groot wegcoureur, en hij demarreert eigenlijk elke koers waaraan hij deelneemt te vroeg. Of nou ja: op
een moment dat voor alle andere renners te vroeg zou zijn. En hij wint
dan meestal alsnog. Op het NK van 2018 reed hij de hele dag op kop,
in verschillende groepjes, smeet met zijn krachten, werd ingelopen en
won vervolgens de sprint tegen erkende massasprinters die de hele dag
braaf hun kruit hadden drooggehouden.
Wielerpuristen beweren dat Mathieu van der Poel wint ondanks
zijn fouten, ondanks een gebrek aan tactisch inzicht. Maar wat heb je
aan tactisch inzicht als je jezelf niet kent? In tegenstelling tot wat hij
zelf denkt, kan Mathieu van der Poel heel goed voelen, zijn sterkste
spier is zijn instinct. Dat de dingen onorthodox zijn, wil niet zeggen
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dat ze verkeerd zijn. Tegen Bob Fosbury is vast ook ooit gezegd: ‘Zo’n
rare ruggelingse sprong over de lat is niet helemaal de bedoeling, Bob’.
Zijn fouten nog fouten als ze zulke gevolgen hebben? En waarom zou
je nog dromen als dit je realiteit is?
Mathieu van der Poel geeft zijn eigen perfecte omstandigheden
vorm. Hij laat zich niet meesleuren door de gebeurtenissen. Hij holde niet richting het asfalt toen de kans er was, hij tekende niet bij de
grootste ploegen ter wereld toen de mogelijkheid zich aandiende, hij
begon niet direct aan Parijs-Roubaix in zijn eerste voorjaar. Sporters
moeten kansen grijpen, zeggen ze. Topsporters zien kansen die voor
anderen onzichtbaar blijven. Mathieu van der Poel niet.
Mathieu van der Poel ziet kansen die iedereen ziet, en laat ze kalmpjes aan zich voorbijgaan. Een beetje sporter is een opportunist, maar
Mathieu van der Poel is niet een beetje sporter; hij is de volmaakte
sportman, die voelt dat de beste kansen de kansen zijn die je zelf hebt
gecreëerd.
Bijkomend voordeel is dat hij zich niet laat afleiden. Hij houdt van
fietsen, en van gamen. FIFA, Fortnite. Dat laatste spel, waarin hij zich
Monsieurvanderp noemt, is een verslaving. ‘Kleintje.’ De dingen die hem
niet interesseren, bestaan niet of kosten hem geen extra energie. Toen
hem eens werd gevraagd of hij geen behoefte had in de stad te wonen,
als jonge jongen die al zijn hele leven in de stilte van bos en hei had gebivakkeerd, antwoordde hij: ‘Wat moet ik in de stad? Ik heb daar niks
te zoeken. Ja, als ik een broek en een trui nodig heb.’
Onmiddellijk na de finish belde ik mijn vader.
Beneden op het terras zat mijn vriendin te lezen, ik had beloofd me
direct na de finish bij haar te voegen. Maar dat kon niet. Niet na de
laatste vijftig kilometer van de Amstel Gold Race; niet na die onzinnig
vroege aanval, die bewees hoe zelfs Mathieu van der Poel aan zenuwen
onderdoor kon gaan; niet na die demarrage van Alaphilippe en Fuglsang, specialisten deluxe, en het lossen van Mathieu; niet na dat moment waarop zijn geroemde inzicht en gevoel voor timing hem zo duidelijk zichtbaar in de steek hadden gelaten; niet na die inhaalrace, die
vreemde mengvorm van schwung en paniek; niet na die vijf minuten
waarin hij een minuut dicht reed, alleen, tegen de beste renners ter wereld; niet na de overtuiging dat dit niet kon, dat wat leek te gebeuren
nooit zou gebeuren, ondanks Dwars door Vlaanderen, ondanks de Brabantse Pijl, ondanks het feit dat hij echt niet zomaar iemand is, omdat
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ook bakken aanleg soms leeg raken en de lijn tussen zelfvertrouwen en
zelfoverschatting dun en soms nauwelijks zichtbaar is; en zeker niet
na die laatste rechte lijn, na die race die wel in het zicht van de haven
moest stranden; en niet na die sprint, van kop af, meer het aantrekken
van een sprint dan een echte sprint eigenlijk, en dat zwiepen van links
op de weg helemaal naar rechts; niet na die loze extra meters die niet
uitmaakten; niet na HetistochnietwaarhetistochnietwaarhetisWELwaar van
Wuyts; niet na het op de grond kletteren, languit op de rug; niet na
Mannekesmannekesmannekesmannekes van De Cauwer; niet na het juichen in de vorm van een hoge giechel.
Nee.
Dus belde ik mijn vader, liggend in een hotelbed in Remouchamps.
Van der Poel lag nog op de grond.
‘Hé!’
‘Gekeken?’
‘Niet normaal.’
‘Ongelofelijk.’
‘Dit kan toch niet.’
‘Het was meer dan een minuut.’
‘(…)’
‘Ongelofelijk.’
‘Niet normaal. Nog nooit zoiets gezien.’
‘(…)’
‘Prachtig.’
‘Ja.’
We waren stil. Allebei keken we naar hetzelfde beeld. Hij thuis, ik in
een Waalse hotelkamer. Mathieu van der Poel, nahijgend op het asfalt.
Toen het interview met de winnaar begon, hingen we op.
Het duurde die dag even voor de camera’s de vader te pakken hadden.
Adrie van der Poel zag de finish op tv, in de camper. Vast een oud toestel, want de beelden hadden twee minuten vertraging. Het beeld van
Adrie van der Poel, bijtend op zijn nagels in een schemerige camper,
omringd door jackies en tubes, terwijl buiten het feest al losbarst: het
past op de een of andere manier precies. Adrie van der Poel is er altijd
als zijn zoon moet sporten. Vroeger, toen David en Mathieu nog voetbalden en de oudste een sierlijke midvoor was en de jongste een opgewonden middenvelder die op proef mocht komen bij Willem II, toen
was hij al de coach die andere ouders vroeg waarom ze niet wat vaker
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