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De glazen bol van 2017

Voorspellen is makkelijk, vooral achteraf. Of als je een glazen
bol hebt. Kijk maar mee. Dit is wat er komend seizoen gaat
gebeuren.
25 februari – Even voor halftwaalf klinkt er een startschot in
Gent. De Omloop is begonnen, en daarmee de lente. Een peloton renners galoppeert de stad uit, als jonge veulens die voor
het eerst de wei in mogen. Allemaal hopen ze dat dit hun jaar
wordt, allemaal hebben ze goede benen, allemaal zijn ze ervan
overtuigd dat ze kunnen winnen. Vijf uur later, na de finish, is
duidelijk dat Peter Sagan en Greg Van Avermaet gewoon weer
de sterkste klassiekerrenners zijn.
10 maart – Wout Poels wint een etappe in Parijs-Nice. Als hij
na afloop de vraag krijgt of hij niet liever de Giro als kopman
zou rijden in plaats van de Tour als knecht voor Chris Froome
barst hij in snikken uit.
24 maart – Tijdens Dwars Door Vlaanderen (of was het nou
de E3 Prijs? Of toch Nokere-Koerse? Of de tweede etappe van
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de Driedaagse van de Panne?) raakt het peloton versplinterd
omdat niemand de weg meer weet. De kopgroep rijdt na de
vierhonderddrieënzestigste passage op de kasseien van de
Haaghoek rechtdoor, de groep met favorieten linksaf, de ploegleiderswagens slaan af naar rechts. Bram Tankink besluit zijn
fiets langs de kant te zetten om te wachten onder het genot
van een Westmalle Tripel: ‘Duurt hooguit een kwartiertje:
ze komen hier vanzelf weer langs. Alle wegen leiden naar de
Haaghoek.’
26 maart – Waaiers in Gent-Wevelgem. Naam om te onthouden, deel I: Dylan van Baarle.
9 april – Tom Boonen. Tom Boonen. Tom Boonen. Tom Boonen. Tom Boonen. Tom Boonen. Tom Boonen. Tom Boonen. Tom Boonen. Tom Boonen. Tom Boonen. Tom Boonen.
Er wordt ook nog een wielerkoers gereden tussen Parijs en
Roubaix, maar daar heeft niemand oog voor.
10 april – Vlaanderen ontwaakt in een wereld waarin Tom
Boonen geen wielrenner meer is. De tv’s gaan op zwart, het
parlement ontbindt zichzelf en Michel Wuyts besluit om
voortaan alleen nog maar commentaar te fluisteren met een
rouwband om.
16 april – Er is een aanvalspoging in de Amstel Gold Race,
tot afschuw van het peloton en de ploegleiders. Ene Sergei
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Tsjernitski van Katoesja is de verantwoordelijke. Hij wordt onmiddellijk uit koers gehaald en door zijn ploeg op straat gezet.
19 april – Waalse Pijl. Naam om te onthouden, deel II: Sam
Oomen.
23 april – Na zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik meldt
Alejandro Valverde dat hij er nog minimaal zes seizoen aan
vast plakt en dat hij wil pieken in de Giro, de Tour, de Vuelta,
de Ronde van Lombardije, het criterium van Koekwauzerveen,
het NK Strandrace, het WK Sjoelen, de drie kilometer voor
vrouwen bij de wereldbekerwedstrijd in Inzell en het Eurovisie
Songfestival.
28 mei – Er eindigen vier Nederlanders bij de eerste drie in het
eindklassement van de Giro d’Italia: Tom Dumoulin, Bauke
Mollema, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. Maar Nairo
Quintana wint de Giro.
30 mei – De start van de Ronde van Spanje van 2020 wordt
toegewezen aan Utrecht. Bergen op Zoom haalt de openingsetappe van de Giro van 2022 binnen, de Ronde van Vlaanderen
begint in 2024 in Vlissingen en de Ronde van Langkawi van
2031 wordt gehouden op Schiermonnikoog.
2 juni – De AIGCP maakt ruzie met de UCI. De ASO heeft een
conflict met Velon. De MPCC heeft een probleem met RCS.
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Het USADA botst met het WADA. De ANAPRC zet zich af
tegen de CPA. Er komt een nieuwe opzet van de WorldTour
waar alle ploegen tegen zijn. De laatste wielerfan die er nog
iets van snapte geeft het op.
18 juni – Wout Poels is de beste van allemaal in de Ronde van
Zwitserland. Op de vraag of hij nu voor eigen kansen mag
rijden in de Tour bijt hij zo hard op zijn tong dat hij moet
worden gehecht.
25 juni – Aan de vooravond van de Tour is er een ONTHULLENDE en SENSATIONELE uitzending waarin iemand iets
roept over motortjes in fietsen. Bewijs is er niet, maar de programmamakers beloven dat het snel komt. Net als de vorige
keer. En die keer daarvoor. En die honderd keren daarvoor.
1 juli – Een paar uur voor de start van de Tour wordt de groene
trui alvast uitgereikt aan Peter Sagan. ‘Dan hebben we dat alvast maar gehad,’ aldus Tourdirecteur Christian Prudhomme.
2 t/m 23 juli – Wout Poels rijdt drie weken lang rond met een bagagedrager. Daarop zit Chris Froome in de gele trui in zijn neus
te pulken. Bij Sky noemen ze het de nieuwste marginal gain.
20 juli – Robert Gesink, de nummer 342 van het algemeen
klassement, wint de koninginnenrit. Want klassementen rijden is zó 2015. Het nieuwste wielrennen is ritten kapen.
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21 juli – De strijd om de bolletjestrui loopt uit op een directe
confrontatie tussen de Tsgabu Grmay en Merhawi Kudus.
1 augustus – De UCI trekt lootjes om te zien welke Rus of
Kazak er deze keer wordt betrapt op doping.
19 augustus t/m 10 september – Vuelta a España. Naam om te
onthouden, deel III: Miguel Angel Lopez, alias Superman (ja,
dat is écht zijn bijnaam.)
23 september – Annemiek van Vleuten wordt wereldkampioen in het Noorse Bergen.
11 november – Een wielerjournalist van het Algemeen Dagblad wordt ontslagen vanwege een stuk met louter foute voorspellingen.
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Circus Sagan

Over een halfuur wordt de lente in gang geschoten. Rond de
startstreep van de Omloop Het Nieuwsblad is het een chaos.
Nerveuze renners slalommen tussen de toeschouwers door, er
rennen cameraploegen in het rond, de ploegbussen staan her
en der geparkeerd. En toch is het niet moeilijk om te weten
waar Peter Sagan uithangt: je hoeft alleen maar op de herrie
af te gaan.
Bij de bus van Bora zijn joekels van luidsprekers neergezet. Het
volume van de muziek staat op standje knappende trommelvliezen. Het is een ideetje van Sagan. Hij is ook de baas over de
playlist. Bora-ploegleider Steffen Radochla probeert met zijn
hand voor zijn oren een gesprek te voeren – dat is zo goed als
onmogelijk. ‘Maar het is wel gezellig,’ zegt hij. ‘En dat vindt
Peter belangrijk.’
De rolverdeling bij Bora is duidelijk: als Peter Sagan iets wil,
dan gebeurt het. En laten we wel wezen: dat geldt niet alleen voor zijn eigen ploeg. Fans, organisatoren, journalisten,
ploegleiders en andere renners: ze kijken allemaal naar hem
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op. Sagan is een ster, maar ook een zwart gat: hij slokt alle
aandacht op. Niet in de laatste plaats omdat hij er zelf op uit
is. Hij valt op omdat hij wíl opvallen. Vorig jaar startte hij in
de Omloop met ongeschoren kuiten, de act van dit jaar is een
sik. Misschien had hij geen zin om te scheren, misschien is
het een plan van het marketingbureau dat achter de schermen
zijn imago van rebelse artiest helpt op te bouwen.
In de wedstrijd draait het ook om Sagan. Hij maakt de koers,
de rest volgt. Als hij op kop rijdt, dan huilt de rest in zijn wiel
– als ze dat al kunnen houden. Aan de finish in Gent heeft
hij nog maar twee metgezellen: Greg Van Avermaet en Sep
Vanmarcke. Maar net als vorig jaar laat hij zich piepelen in de
laatste bochten. Het is alsof hij maar wat doet. Alsof het hem
geen reet interesseert wie er wint. Wat misschien ook wel zo
is: hij heeft de aankomst niet verkend en zegt een dag later:
‘De Omloop Worldtour? O ja? Dat wist ik niet eens.’ Van Avermaet profiteert, Sagan wordt tweede. Bij de nabeschouwing in
de mobiele studio van Sporza zet hij zijn stoel expres te laag
en gaat half op de tafel liggen. Hij zucht wat, hij steunt wat,
hij reageert zich af op Vanmarcke en loopt daarna weer weg.
Bij andere renners zou de hele wereld het disrespectvol vinden,
bij Sagan is het grappig. Of zogenaamd grappig.
Een dag later, in Kuurne-Brussel-Kuurne, is het precies hetzelfde liedje. Sagan voert een show op. Muziek van tevoren,
vuurwerk in de koers, toneelstukjes erna – het interview di-
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rect na de koers werkt hij af met de een zakje gummibeertjes
in zijn mond. Alleen de uitslag is een klein beetje anders: deze
keer wint Sagan wel.
Het openingsweekeinde van 2017 is zoals het seizoen 2016:
alles draait om Peter. Als wielrennen een circus is, dan is Sagan spreekstalmeester, de clown, de tijger en de brandende
hoepel ineen.
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De mooiste zondag van het jaar

Of je meegaat naar je schoonmoeder. Of je de hond kunt uitlaten. Of je het schuurtje nog gaat opruimen. Of je mee wilt
naar de meubelboulevard. Of je nog even naar die ene offerte
kunt kijken. Of je een pak vla bij de buurtsuper kunt halen.
Het antwoord: nee. Nee, nee, nee, nee en nee.
Komende zondag heb je geen tijd. Je zit op de bank en je kijkt
tv. Verder niets. Want zondag is de Mooiste Zondag van het
Jaar: die van de Ronde van Vlaanderen. Dat móet je zien en die
duurt de hele dag ja. En omdat je geen zin hebt om dat iedere
keer uit te leggen aan je man, vrouw, kinderen, baas of huisdieren help ik je. Hieronder staat je programma voor zondag:
zwart op wit bewijs dat je het drukdrukdruk hebt. Knip ‘m uit
en plak ‘m in je agenda.
7:45 Sta op en trek je fijnste joggingbroek aan.
8:00 Ontbijt. Eieren met spek, een bak kwark en pannenkoeken. Stouw jezelf vol, want de Ronde is 260 kilometer lang
tv-kijken. Daar heb je een bodempje voor nodig.
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8:30 Controleer of je tv het doet. Doe een paar verse batterijen
in de zapper. Check of het bier koud staat.
9:00 Verkneukel jezelf. Prevel de rijtjes met favorieten. Oefen
op je uitspraak van het woord ‘ribbedebie’.
9:15 Schakel in op de Belg en wacht.
9:30 Start uitzending op Sporza. Roep dat iedereen stil moet
zijn, want: Het Is Begonnen.
9:45 Tel het aantal keer dat de naam Tom Boonen valt in de
voorbeschouwing.
9:50 Stel vast dat je de tel al kwijt bent geraakt.
10:30 Roep ‘Tiskuurs!’ als het startpistool afgaat.
10:35 Vraag je af waarom Antwerpen zoveel op Brugge lijkt.
10:50 Staar verliefd naar het klokje 250,00 km rechtsboven in
beeld: nog zó veel plezier voor de boeg.
10:53 Schreeuw ‘Pas op, achter je!’ naar de eerste vluchters die
voor de hongerige bek van het peloton uit spartelen.
11:00 Tijd voor een biertje.
11:23 De vroege vlucht vertrekt. Een renner van Roompot,
eentje van Wanty en nog een paar nobele onbekenden die je de
komende uren twintig jaar ouder zult zien worden.
11:30 Sporza gaat er even tussenuit. Eindelijk tijd om op een
landkaart uit te tekenen wat de windrichting is en waar er
kans is op waaiers.
12:00 Bier en een broodje pens, terwijl je wanhopig alle kanalen van je tv langs zapt op zoek naar fietsende mannetjes of
vrouwtjes.
13:00 Er zijn weer beelden vanuit de koers.

18

13:54 Met samengeknepen billen wachten op de eerste grote
valpartij.
13:55 Valpartij.
14:08 DE KASSEIEN VAN DE HAAGHOEK!
15:48 En we gaan naar Renaat.
16:00 - 16:55 Ademloos naar de tv staren, bier drinken en
steeds dichter naar het puntje van je stoel kruipen.
16:56 Wheelie Peter Sagan op de finishstreep.
17:00 Met tranen in je ogen achterover ploffen en zeggen dat
het nondeju weer prachtig was.
17:01 – 22:00 Nagenieten.
22:01 Tegen je man, vrouw, kinderen, baas of huisdieren zeggen dat je volgende week zondag écht geen tijd hebt. Want dan
is Parijs-Roubaix en dat móet je zien.
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Zijn Tomheid

Ze stonden rijen dik en ze riepen Zijn Naam. Pubermeisjes
met rode vlekken in hun nek, volwassen mannen met tranen
in hun ogen. Zijn opa mocht zwaaien met een vlag, de camera
gleed langs het huis waar Hij was geboren en de school waar
Hij naartoe ging. De commentator zei met een snik in zijn
stem: ‘Hij studeerde garage.’
Er scheen afgelopen woensdag ook nog een wielerkoers te
worden gereden, maar dat was van secundair belang. Eigenlijk was de Scheldeprijs gewoon de uitzwaaiwedstrijd voor de
afzwaaiende Tom Boonen. Daar werd ook geen geheim van
gemaakt. De start was voor de gelegenheid verplaatst naar het
geboortedorp van Zijne Tomheid.
Voor ons, domme Ollanders, is het soms moeilijk te begrijpen
hoe groot Tom Boonen is in Vlaanderen. Hij is geen God, geen
Allah, geen Romelu Lukaku, geen Justin Bieber, geen Barack
Obama en ook niet de paus of een van de troela’s van K3.
Hij is veel groter dan ze allemaal bij elkaar.
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