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‘De koers regeert als een godin, onverbiddelijk en streng, maar kan
ook zo bezorgd, liefhebbend zijn als een fiere moeder. Geen sport
wordt zo bezongen en lyrisch beschreven als de koers, als was ze
de muze van een kunstenaar… Daarom: de koers is een vrouw.
Wat men ook beweert.’
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PROLOOG

ook een van de gekste koersen die we op tv te
zien krijgen, met heel wat media-aandacht. Op
de VRT krijgen we met Vive le Vélo elke avond
nog een talkshow die rond de rit van de dag
draait, de Vlaamse kranten pakken uit met een
extra Tourkrant bovenop hun gewone dagelijkse

We poneren hier even een understatement

sportbijlage.

van formaat: de koers leeft in Vlaanderen
en Nederland. Bewijzen van die stelling zijn

Uit kijkcijfers van de VRT blijkt dat van 2010 tot

er genoeg.

en met 2016 elk jaar gemiddeld zo’n 180.000 à

In 2016 deed Greg Van Avermaet de wielerharten

200.000 vrouwen naar de Ronde van Frankrijk

collectief sneller slaan met zijn ritzege en drie

keken. In 2011 keken er zelfs 232.366 vrouwen

dagen gele trui in de Tour en zijn gouden

naar La Grande Boucle, het hoogste cijfer van de

medaille tijdens de wegrit in Rio. Ook Jolien

voorbije tien jaar (2006-2016). De populariteit die

D’hoore zorgde tijdens de Olympische Spelen

de Tour bij vrouwelijke wielerfans geniet, straalt

voor gejuich in de Belgische woonkamers met

af op andere koersen. Eendagswedstrijden als

haar bronzen plak op de piste. Tom Dumoulin

Parijs-Roubaix en de nog populairdere Ronde

veroverde in 2017 dan weer definitief de harten

van Vlaanderen lokken veel vrouwen naar de

door in de Giro d’Italia als een pletwals de tegen-

tv. In 2017 keken zo’n 411.971 vrouwen naar

stand te verbrijzelen in zijn strijd om de eindzege.

Vlaanderens Mooiste, 385.827 dames stemden

Nederland ruilde oranje toen even in voor roze.

een week later ook af op de Helleklassieker

En dan mogen we de Tom Boonen-gekte van de

waarin Van Avermaet triomfeerde.

voorbije jaren niet vergeten, toen de Kempenaar
zich ontpopte tot de beste renner van zijn gene-

Ook het vrouwenwielrennen zit stevig in de lift.

ratie, een van de beste Belgische renners aller

De WorldTour-klassiekers Gent-Wevelgem en

tijden. Geen afscheid werd zo gevierd als dat

de Ronde van Vlaanderen hebben hun vrouwe-

van de Bom van Balen.

lijke variant. En sinds 2017 is er ook een Amstel
Gold Race én een Luik-Bastenaken-Luik voor

De voorbije jaren was te merken dat niet alleen

de dames! Die koersen werden onthaald op luid

mannen langs de kant van de weg hun helden

applaus en enthousiasme.

op de fiets aanmoedigden of uit de sofa opveerden als hun favoriet de zegeruiker wegkaapte.

Zeggen dat koers enkel een mannenzaak is? Kom

Er zijn ook steeds meer vrouwen met een groot

nou… Die fabel mag in de vuilnisbak. Hoog tijd

wielerhart. Dat merkten ook wij in een rond-

dus voor een boek over de koers door vrouwen

vraag bij zo’n vijfhonderd vrouwen. De Ronde

voor vrouwen. Met de Omloop Het Nieuwsblad,

van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Tour de

de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de

France worden zeker met vrouwelijke argusogen

Tour de France en het wereldkampioenschap als

gevolgd. Die laatste koers wakkert bovendien de

leidraad, brengen we warme inside-verhalen die

koersmicrobe aan bij veel vrouwen. Het is dan

vrouwen goesting doen krijgen in de koers.
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o v e r e va

Eva De Poorter (°1991) is freelancemedewerker bij Het Nieuwsblad en al jaren in de ban van de koers.
Elk jaar weer kijkt ze reikhalzend uit naar het openingsweekend in Vlaanderen, de échte start van
het seizoen. In juli is ze vooral te vinden voor de televisie, gebiologeerd aan het volgen wie de gele
trui naar Parijs brengt. In 2014 heeft ze haar eerste racefiets gekocht, waarmee ze af en toe de wijde
wereld intrekt. Naast de koers is Eva liefhebber van het betere voetbal en een goed boek.

type re nst er
fietst sinds
eerste koersheri nner i ng
favorie t e tourmom ent
favorie t e koe rs mom ent
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kasseivreter
2014
Frank Vandenbroucke imponeert in Luik-Bastenaken-Luik (1999)
Fränk Schleck wint de rit naar Alpe d’Huez (2006)
Tom Boonen wordt wereldkampioen in Madrid (2005)

ov e r a ng é l i qu e

Angélique Dupré (°1985) heeft er de voorbije jaren haar missie van gemaakt om zoveel mogelijk
vrouwen op de fiets te krijgen en om vrouwen met elkaar in contact te brengen om samen te fietsen.
Ze is ook de bezielster van Little Black Bike, een fietskledinglabel exclusief voor vrouwen. In de zomer
van 2016 was Angélique te gast in de Tourtalkshow Vive le Vélo van de VRT. Hoewel ze voordien al
koersliefhebber was, is ze dankzij die ervaring helemaal verliefd geworden op de Tour de France.
En dat laat haar niet meer los.

ty pe re nst er
f ietst sinds
e erste koers her i nner i ng
favorie t e tou r mom ent
favorie t e ko er s mom ent

sprinter
2006
Jan Ullrich wint de Tour de France (1997)
Gert Steegmans wint op de Champs-Élysées (2008)
Greg Van Avermaet wint goud op de Olympische Spelen in Rio (2016)
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hoofdstuk

1

omloop het nieuwsblad

pa s p o o r t
ty pe koers
ty pe re nner
pe riode
eerste e d it ie
eerste v rouw ened i t i e
be langrijkst e w i nnaar s

semiklassieker
kasseispecialist
eind februari
1945
2006
Ernest Sterckx (1952, 1953, 1956)
Joseph Bruyère (1974, 1975, 1980)
Peter Van Petegem (1997, 1998, 2002)
Johan Museeuw (2000, 2003)
Philippe Gilbert (2006, 2008)
Greg Van Avermaet (2016, 2017)

Tom Boonen stond vier keer op het podium, maar slaagde er in zijn carrière geen enkele keer in om
de Omloop te winnen.
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anekdote van eva

‘ dag

wo u t e r ’

De Omloop Het Nieuwsblad heeft een speciaal plekje in mijn wielerminnende hart veroverd. De start
van het klassieke voorjaar, de koers die door mijn geboortestreek slingert. Maar voor de bijzonderste
Omloop-editie moet ik terug naar 26 februari 2011.
Het regende pijpenstelen en het was ijzig koud. Met een vriendin had ik afgesproken aan de start – toen
nog op het Sint-Pietersplein in hartje Gent – om vervolgens de koers mee te volgen op het parcours en
te eindigen aan de finish op datzelfde Sint-Pietersplein. Omdat ik opgroeide in de omgeving van Gent,
kon ik mijn sympathie voor de streekrenners niet onder stoelen of banken steken. Een van die renners
was Wouter Weylandt. Een goedlachse kerel, met heel wat power in de benen en een heerlijk vette
Gentse r.
Die Omloop Het Nieuwsblad was de eerste klassieker die ik van dichtbij meemaakte, waar ik zelf het
parcours op ging. Mijn vriendin trok bij de start míjn stoute schoenen aan en vroeg of Wouter even
met me op de foto wilde. Ik was te verbouwereerd en te verlegen om haar tegen te houden. Wouter
staat erop, zoals we hem kenden. Met een grote glimlach en een twinkel in zijn ogen, guitig. Ik daarentegen zie eruit alsof ik te veel gedronken heb, met mijn haar op halfacht en een scheve glimlach.
Maar ik koester die foto.
Bij de finish later die dag zag ik Weylandt aankomen. Bibberend op de fiets, zijn gezicht vuil van het
opgespatte regenwater. Het volgende beeld vergeet ik nooit. Terwijl zijn vriendin An-Sophie wachtte
onder haar paraplu, friste Weylandt zich op in de bus. Toen hij weer tevoorschijn kwam, gaf hij haar een knuffel en een zoen. Ze glimlachten.
Puur geluk straalde van hen af, want An-Sophie verwachtte hun
eerste kindje.
Op datzelfde Sint-Pietersplein waar ik Weylandt voor het eerst
echt ontmoette, daar zou ik datzelfde jaar in mei ook staan.
Om afscheid te nemen. Tussen de mensenmassa tijdens de
begrafenis van een renner die veel te vroeg gestorven was op
de Passo del Bocco in de Giro. Op de lip bijtend, boos om
zoveel onrecht, triest voor wat de familie moest doormaken,
denkend aan de zwangere An-Sophie. Die dag was het afscheid
definitief, voor het laatst sprak ik de woorden ‘Dag Wouter’…
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anekdote van angélique
kippenvel bij sep

Ik herbekijk de laatste kilometer van de Omloop Het Nieuwsblad 2012. Niet één keer maar drie keer,
vier keer zelfs. En telkens opnieuw krijg ik kippenvel bij de beelden, vergezeld van de bijbehorende
lofzang van commentator Michel Wuyts richting de finish aan het Sint-Pietersplein…
‘En Vanmarcke? Vanmarcke komt ernaast. Vanmarcke komt erover. Vanmarcke gaat Tom Boonen
vloeren. En Vanmarcke wint de Omloop Het Nieuwsblad voor Boonen en Flecha. Vanmarcke heeft
hier een schitterend staaltje van jeugdige kunde neergezet. Ohlalalalalala.’
Kippenvel.
Een paar jaar later, eind januari 2015, sta ik toevallig samen met Sep in de lift van een hotel in Spanje.
Een maand later zou het klassieke voorjaar starten met… de Omloop Het Nieuwsblad. Een beetje
opzoekingswerk leert me al snel dat de Omloop echt wel zijn ding is:
2012: eerste // 2014: vierde // 2015: vijfde // 2017: derde
Maar terug naar de lift. Sep was zich op dat moment gefocust aan het voorbereiden op de start van
het nieuwe wielerseizoen. Zelf had ik mij net, voor het eerst na mijn bevalling, opnieuw in een wieler
outfit gehesen. Acht weken eerder was ik immers mama geworden van een dochtertje Aimée. ‘Ga je
fietsen?’ vroeg hij mij. Ik durfde geen grapje te maken en zeggen dat ik met helm en koersschoenen
helemaal klaar was om een rondje te lopen, en hield het op een schuchtere ‘Ja’. Een uurtje later zouden we elkaar nog eens kruisen, dit keer met de fiets. Opnieuw lachte hij vriendelijk.
In 2016 bracht fietsvriendin Isabel het boek Sep. Een kleine biografie uit. Een inspiratiebron voor
kinderen met een grote droom waarin onder andere wielercommentator Karl Vannieuwkerke predikt:
‘Mochten mijn kinderen fietsen, ik zou hopen dat ze zich aan Sep spiegelen.’
Wel, beste Sep (mocht je dit lezen): ik hoop dat je ook mijn dochter, mocht ze ooit op een koersfiets
stappen, kan inspireren met je sympathie en nuchterheid. Je bent een harde werker en een voorbeeld
voor velen.
Sta je in 2018 weer op het hoogste schavotje, deze keer in Meerbeke, Sep? Of voor de eerste keer
in Roubaix? Dat is ook goed, hoor.
12
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Pelotonjargon
flandrien

Een flandrien is een renner die houdt van kasseien en korte, nijdige hellingen (zoals we ze vooral in
Vlaanderen vinden). Daarnaast is een flandrien ook een aanvalslustige renner die houdt van slechte
weersomstandigheden zoals regen en wind, het zogenaamde ‘flandrien-weer’.

aan de boom schudden

Hard doorrijden om tegenstanders (in de kopgroep) te lossen.

h e t g at d i c h t r i j d e n

De kloof met een eerder ontsnapte voorligger dichten.

h e t g at l at e n va l l e n

Een of meer renners laten wegrijden, al dan niet met opzet.

m e t d e g r ot e m o l e n r i j d e n

Met een groot verzet, een grote versnelling fietsen.
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