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b Het werd een heerlijke, boeiende
wedstrijd in de Antwerpse polders. Op
een zestigtal kilometer van het einde
kwam de beslissende ontsnapping van
elf renners tot stand, met daarbij zo-
wat alle favorieten zoals Baptiste
Planckaert, Timothy Dupont en Wout
van Aert. Ook Topsport Vlaanderen-
Baloise had met het duo Stijn Steels-
Tim Declercq twee renners in de spits
en het was eerstgenoemde die op 25 
kilometer van de streep resoluut voor
de aanval koos. Eén renner zag wel 
wat in die actie,  Wout van Aert. De
wereldkampioen veldrijden dichtte in
één ruk de kloof met de koploper en 
werkte meteen voluit mee. Met nog
twintig kilometer voor de boeg en een
voorsprong van een kleine halve mi-
nuut zag het er goed uit voor het lei-
dende tweetal. Een ongelukkig ma-
noeuvre van Steels, waardoor Van 
Aert diens achterwiel raakte en voet
aan de grond moest zetten en door de
neutrale wagen gedepanneerd moest
worden, maakte dat er opnieuw een
kopgroep van ditmaal zes renners aan
het commando kwam. Bij het aansnij-
den van de laatste strook onverharde
weg op vijf kilometer van de streep
plaatste Van Aert een verschroeiende
demarrage, die niemand kon beant-
woorden. Van Aert had binnen de
kortste keren een voorsprong van een
tiental seconden en gaf niets meer
prijs. De 21-jarige Kempenaar won te-
recht en met panache zijn derde weg-
wedstrijd van het seizoen. Wat later
spurtte Timothy Dupont naar de twee-
de plaats, voor Stijn Steels.

“Superklasse”
“Uiteraard is mijn conditie op twee

weken van de start van het veldritsei-
zoen zeer goed en dan is het fijn dat je

dat met een overwinning op de weg
kan verzilveren”, glunderde de He-
rentalsenaar. “Ik heb er wel hard voor
moeten knokken. Na dat ongelukkige
voorval met Steels heb ik me een beet-
je afzijdig gehouden en plande ik een
laatste keer alles op alles te zetten op
die laatste zandstrook. Ik denk wel 
dat iedereen dat daar ook verwachtte
van mij. Dat ik er desondanks toch in
slaagde om vlot weg te rijden van de
rest, kan me alleen maar tevreden-
stellen. Er waren een paar bochten op
dat stuk en dan is het onmogelijk om
kort op het wiel van iemand te zitten.
Dat volstond om een kloof van enkele
tientallen meters te slaan om die dan
voorts op de gewone weg verder uit te
bouwen. Een tweetal kilometer voor 
de streep - met nog enkel wind in het
voordeel - wist ik dat de zege binnen
was. Er mag dan wel gezegd worden
dat dit parcours in het voordeel was
van de veldrijders, maar al bij al zag ik
vooral sterke wegrenners rond mij op
het einde en was ik finaal de enige cy-
clocrosser in de spits. Het verschil zit 
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“Niemand kon volgen”
Indrukwekkende 
Wout van Aert 
rijdt naar zege
in slotfase
Wout van Aert is meer dan klaar 
voor het veldritseizoen. De 
kopman van Crelan
Vastgoedservice schudde gisteren 
op de laatste strook onverharde 
weg zijn laatste metgezellen af 
om licht afgescheiden te 
zegevieren.

Van Aert leidt: 
de sterkste 
man in koers.
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Koersdirecteur Johan Museeuw

“Parcours én 
winnaar perfect”
b Vorig jaar vloeide er veel inkt over 
het parcours,  lang niet allemaal posi
tief. Na de 91e editie was iedereen 
evenwel unaniem in zijn oordeel: een 
prachtkoers op een fantastische om
loop.
“Het is altijd afwachten hoe de wed

strijd verloopt”, liet een duidelijk te
vreden koersdirecteur Johan Mu
seeuw optekenen. “Het kan altijd wel 
eens mislopen. Dat hebben we vorig 
jaar gezien. Vandaag liep alles van 
een leien dakje. We hadden ook ge
hoopt op een overwinnaar met naam 
en die is er gekomen. Dat na een 
wedstrijd die boeide van de eerste tot 
de laatste kilometer. Al bij al waren er 
ook relatief weinig lekke banden en 
een miniem aantal valpartijen. Op 
zo’n parcours is dat nooit helemaal 
uit te sluiten. Kort samengevat kan je 
dus enkel stellen: een perfecte wed
strijd met een perfecte winnaar. Van 
Aert heeft de zege niet op een scho
teltje aangeboden gekregen. Ook hij 
heeft zijn deel van de pech gekend. 
Het maakte de wedstrijd enkel nog at
tractiever en mooier om naar te kij
ken. “
“Dat het parcours zoveel lof oogst is 

een pluim op de hoed van organisator 
Ben Simons. Hij heeft me als vriend 
om advies gevraagd en mijn voor
naamste rol is dat ik er over moet wa
ken dat de moeilijkheidsgraad van het 
parcours binnen de perken blijft. Som
mige zones kunnen zeker, andere dan 
weer niet. Het parcours zoals het van
daag is gepresenteerd aan de renners 
was wat het moest zijn. Dit was doen
baar, maar meer mag het niet wor
den”, aldus de drievoudige winnaar 
van Parijs  Roubaix. (kle)
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b Viva la fiesta bij Etixx-Quick Step van-
avond in Spanje, waar ondertussen ook Pa-
trick Lefevere is aangekomen. Zondag pik-

te de manager nog snel Anderlecht -
AA Gent mee, maar de rustdag brengt hij
dinsdag samen met zijn vrijbuiters door.
Etixx-Quick Step trekt door deze Vuelta zo-
als de Belgische WorldTourploeg ook al
eerder door de Giro stoomde. Uiteindelijk
werden het in Italië vier ritzeges en zes da-
gen roze met Kittel, Brambilla (2) en Jun-
gels (3).

Of het dit keer zo’n vaart zal lopen met de
leiderstrui, is een andere vraag. De la Cruz
was al enorm gelukkig dat hij op de Alto

del Naranco op zijn 27e eindelijk zijn aller-
eerste overwinning beet had. En met hem
ook heel Spanje, want eindelijk is die ver-
velende nul weg. In de Tour won er ook al
geen enkele Spanjaard.

“Dit is er eentje voor de ploeg die aldoor
in mij bleef geloven, hoewel ik de voorbije
twee jaar ontzettend veel uitviel met bles-
sures”, zei de Spanjaard uit Sabadell, die
vorige week zijn contract verlengde. “Pas
de laatste twee kilometer kreeg ik in de ga-
ten dat ik ook leider zou worden. Het was
me in de eerste plaats om de ritzege te

EtixxQuick Step pakt ritzege en leiderstrui
Het kan niet op voor EtixxQuick Step. 
David de la Cruz zorgde niet enkel 
voor de derde ritzege in negen 
koersdagen, hij erft meteen ook het 
rood van Quintana. En dat terwijl 
Gianni Meersman nog altijd rondrijdt 
in de groene puntentrui.

doen.” 
Kind van de rekening werd Dries Deve-

nyns, zijn toekomstige ploegmaat bij Etixx-
Quick Step. “Nog maar eens net ernaast”,
reageerde een zwaar ontgoochelde Dries
Devenyns, die op 400 meter van de finish 
ineens alle kansen kwijtspeelde. “Om zot te
worden. Ik wou de ketting naar de buiten-
plaat schakelen, maar dat lukte niet met-
een. Tegen dat ik opnieuw in mijn ritme 
zat, was de kans op ritwinst in een grote 
ronde weg. De zoveelste. Al moet ik wel
toegeven dat mijn pijp dan al uit was. Ik 

vooral in het feit dat ik heel gemoti-
veerd ben voor dit soort parcours. Ik 
doe het echt graag en ben blij dat ik
deze koers kon meepakken in de zo-
mer.”

Timothy Dupont kon enkel maar zijn
koerspetje afnemen voor de laureaat.
“Een tweede plaats smaakt altijd wat
zuur maar vandaag kan ik vrede ne-
men met die plek omdat Van Aert dui-
delijk de sterkste was van ons allen en
meer dan verdiend won. Zoals hij
wegreed op die laatste zandstrook, 
dat was gewoon superklasse. Zeker
omdat iedereen van ons wist dat hij 
daar zou proberen toe te slaan. We za-
ten echter allemaal stikkapot, nie-
mand was nog in staat om te
reageren.” KAREL LEMMENS

1. Wout VAN AERT (Herentals/CrelanVast
goedservice) 194.74 km in 4u51'20" (gem.:
40.107 km/u); 2. Timothy Dupont 15"; 3. Stijn
Steels; 4. Baptiste Planckaert; 5. Xandro
Meurisse; 6. Brian van Goethem (Ned); 7. Tim
Declercq 18"; 8. Joeri Stallaert 1'56"; 9. Taco
van der Hoorn (Ned) 1'57"; 10. Ludwig De
Winter 2'04"
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