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EpN cunp oosrpNwrND BLAAST ovER DE MARKT veN OuTBNAARDE.

NrBr vpR vAN DE pLEK wAAR op 5 epnrr, DE ETNDSTREEp vAN rB 99p
RoNoB veN VT,aINDEREN Lrcr, SCHUTLEN MARKTKoopLUt russEN

HUN KRAMPITI. EPru OUDER ECHTPAAR SCHUIFELT VOORBIJ. TBNWT.TT,

ZIJ AAN WAT STOFFEN VOELT, TREKT HIJ DE MUTS DIEPER OVER ZIJN

OREN EN ZUCHT HOORBAAR. Bn Is oP DEZE DONDERDAGMORGEN IN

JANUARI AMPER KLANDIZIE. AllBnu BIJ EEN GROTE TRUCK wAAR

KIPPEN SISSEND LANGS DE GRILLEN DRAAIEN STAAT BNTq RT.T. IPTS

vERDERop PAKT EEN SCHOENENBoER ZIJN WAAR ALWEER rN. Znr,¡.s

DERTIG PROCENT KORTING TROK VANOCHTEND GEEN KLANTEN.

"WUKN KLorE wEER vANDOAGE", aEGT Hr.r. Hr-r HAD Noc cETwIJ-
FELD OF HIJ WEL ZOU GAAN, MAAR ZO'N HELE DAG THUISZITTEN IS

TocH ooK NrKS. Als nn NU Noc wTELRENNEN op rELEVrsrE wAS...

Oor oeaRoM vrNDT HrJ DE wTNTER MAAR NrKS.
..GEEN 

VERKOOP EN GEEN KOERS, GEEF MIJ HET VOORJAAR MAAR.,,

Woord: Wiep ldzinga
Beeld: Mirko Meerwaldt
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..AMAI," ROEPT DE BAARD V=T Z|JN GELE MUTS,

,,ZEVEN BELGEN EN D'R ZIT GEDOEME GINNEN

ENE OOST-VLAMING BIJ."

ven later tref ik de

schoenenman in De

Carillion, een cafeetje

in de schaduw van

de kolossale Sint-

Walburga kerk. Hij
betaalt zijn Duvel met

rogaat. "Nul, meneer. Nul." Hij brengt voor

de duidelijkheid ook de topjes van zijn duim

en wijsvinger bij elkaar. "Een'traal (Philippe

Gilbert) won de Amstel Gold Race, maâr ver-

der hebben we helemaal niets gepresteerd'

Er eindigde zelfs geen Belg in de top tien van

de Giro, Tour of Vuelta. En het domme is: als

Boonen straks Vlaanderen wint heeft nie-

mand het daar meer over. Schuppezot is het."

Nadat de man die met hotdogs, hamburgers

en braadworsten op de markt staat kleu-

mend is binnengekomen om op het urinoir
zijÍ pdtatten af te gieten schiet de discussie

alle kanten op. Wel of niet de Muur en de

Koppenberg in de Ronde, en ineens gaat het

over 1985 toen Eric Vanderaerden in apoca-

lyptische weersomstandigheden won en er

slechts 24 renners finishten. Als ik m'n Adri-

aen Brouwer heb leeggedronken - een van de

beroemde bruine biertjes van oudenaarde -
en de deur achter me dichttrek, wordt in De

Carillion Greg Van Avermaet gewogen. Zal

hij eindelijk een grote voorjaarskoers win-

nen? Buiten hebben de meeuwen de markt

overgenomen.

rijkswachter in zijn lange oranje jas dat deed

in de Ronde van!987. Hij wilde niet overre-

den worden door een volgauto die tevergeefs

de hevig slingerende koploper Jesper Skibby

probeerde te ontwijken en vervolgens over

de frets van de Deen reed. De Koppenberg

is hier inderdaad amper drie meter breed.

Beelden van de chaos in de jaren zeventig en

tachtig komen binnen, toen de stenen schots

en scheefnaast elkaar lagen met grote ruim-

tes ertussen. Er kwamen soms maar een

paar renners fletsend boven, er waren ploe-

gen die met een opzettelijke, gezamenlijke

val de weg blokkeerden en de monsterlijke

klim met stukken van ruim twintig procent

dwong zelfs de grote Eddy Merckx tot lopen.

dubbeltjes en kwartjes en staart naar het

marktplein dat steeds leger raakt. Hij heeft

geen goesting om over de koers te klappen en

wijst naar een groepje dat in een hoek een

verhitte discussie voert. Het is een mix van

marktkoopmannen, bezoekers van de markt

en vaste gasten van de oudste kroeg van Ou-

denaarde. Het gaat over het veldrijden, par-

don, de cyclocross. "Komaan, das toch geen

wielrennen", zegt een man met een rommeli-

ge baard. "Een uurtje door die strontmodder

rennen en fretsen, en het is voorbij. Ge het

nauwelijks tijd om een paar bollekes te drin-
ken." Hij maakt een wegwerpgebaar, schuift

zijn smoezelige, gele muts wat hoger op zijn

voorhoofd en neemt een paar slokken Kware-

mont - 'gebrouwen voor kopmannen'. De an-

deren bespreken de kansen van de Belgen bij

het WK dat over een week verreden wordt.

Sven Nys is te oud, Tom Meeusen te veel af-

geleid door een mogelijke dopingzaak. Het
zal dit jaar van Kevin Pauwels of Wout Van

Aert moeten komen. "Amai," roept de baard

met zijn gele muts, "zeven Belgen en d'r zit
gedoeme ginnen ene Oost-Vlaming bij." Nie-

mand reageert. Het zou ook zo maar kun-

nen dat er wee¡ eens een Nederlander wint,
is de algemene stemming, en dat wordt ook

wel tijd. "Groenendaal was de laatste toch,

ergens voor de oorlog?" zegt een veertiger in
een schipperstrui. Hij lacht zelf het hardst.
De groenteboer tegenovet hem is beter op

de hoogte. Hij herinnert zich Lars Boom

(zoos) en vraagt de anderen frjntjes welke
gewichtige koers de Vlamingen vorig jaar ei-

genlijk hebben gewonnen. Wegwedstrijden
bedoelt hij, want veldrijden noemt hij sur-

Niet veel later loop ik via het Steengat tegen

de westzijde van de Koppenberg op. Het is de

legendarische Bult van Melden, vernoemd

naar het gehucht dat aan de voet ervan ligt,

zo'n vijf kilometer verwijderd van het stads-

centrum van Oudenaarde. Van afstand lijkt
het inderdaad slechts 'een flink uit de kluiten

gewassen molshoop', zoals schrijver/jour-

nalist Rik Vanwalleg'hem het ooit noemde,

mâar na de eerste tweehonderd relatief

vlakke meters is het ook te voet een kuiten-

bijter. Achter me klinkt een schreeuw. Een

renner die de kou trotseert gebruikt de vol-

ledige breedte van de kasseistrook om zich

naar boven te hijsen. Hij wil op het smalste

stuk niet ook nog gehinderd worden door een

voetganger. Om de morrende ûetser te laten

passeren druk ik me tegen het talud zoals de

Na twee ingrijpende restauraties ligt de

Koppenberg er nu prachtig bij op a5 kilo-

meter van de finish. Het is de poort naar de

finale. Dat is mooi, vindt ook een zestiger

met een wollen boerenpet die over het wit
uitgeslagen grasland naar de einder tuurt.

Oudenaarde is te zien en ergens achter het

dorp Melden meandert de Schelde door het

landschap. De man - "Nee, liever geen naam'

alles wat je in dit dorp over de koers zegt

ligt gevoelig" - loopt hier vrijwel dagelijks

even omhoog. Straks ontmoet hij in het Kop-

penbergbos zijn vrouw die naar De Grotte

is gewandeld, een kapelletje met drie heili-

genbeelden. "Ieder zijn religie", zegt de man

en veegt met zijn schoen een kassei schoon'

"Het uitzicht is hier prachtig en ik mag hier

graag naar de renners kijken' Soms heb ik

geluk en zie ik iemand als Sep Vanmarcke,

dat zijn mooie dagen." Zijn schoonste dag is

zeker en vast de veertiende zondag van het

jaar als Vlaanderens Mooiste over de Kop-

penberg voert. Hij had het er moeilijk mee

dat de klim door de ongeregeldheden vijftien
jaar uit de Ronde gehouden werd. De man

ging dan kijken op de Paterberg een paar

kilometer verderop, maar dat voelde toch
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DE MAN GING KIJKEN OP DE PATERBERG EEN PAAR KILON4ETER VER-

DEROP, MAAR DAT VOELDE TOCH EEN BEETJE ALS VREEIVDGAAN, MAAR
DAN MET EEN MINDER BEGEERLIJKE DAME DAN ZIJN EIGEN VROUW,

een beetje als vreemdgaan, maar dan met
een minder begeerlijke dame dan zijn eigen
vrouw. Hij schrikt van zijn openhartigheid
en lacht verlegen. We zwijgen een tijdje. Een

Vlaamse gaai rommelt tussen het looftrout
en in de verte klinkt een scheepstoeter. Dan

vertelt de man over een boe¡ uit het dorp die

in onmin leefde met de Ronde-organisatie en

zijn weiden op de Koppenberg niet meer vrij
wilde geven voor publiek. Hij was het zat dat

de duizenden supporters op zijn grasland de

afsluitingen vernielden - het prikkeldraad
werd zelfs doorgeknipt - omdat de organisa-
toren geen dranghekken meer plaatsten. De

landbouwer had gelijk, vindt de man, hetwas
geen koppige boer die tegen de koers is. Hij
werkte ook altijd mee met de Koppenberg-

cross, de zware veld¡it die jaarlijks op Aller-
heiligen wordt gereden. "Gelukkig kwam het
nog goed, lvant van de gedachte dat de Kop-
penberg weer uit het parcours zou worden
geschrapt heb ik dagenlang niet geslapen.

Maar allez, nu moet ik gaan, anders wordt
mijn vrouw ongerust."

Breschel, maar toen Hilde op een piepklein
beeldschermpje zag dat een Australisch
meisje dat net te gast was geweest wereld-
kampioen werd , zat ze ooktewenen. "Ik ben
niet opgevoed met wielrennen," zegt Hilde,
"maar door dit werk ben ik helemaal verliefd
geraakt. Ik kan niet meer zonder de koers."
Dan schotelt ze me een ontbijt voor alsof ik
vandaag de volledige Ronde moet fretsen.

je hier," hij wijst naar de berm en de akkers

erachter, "met worst, hamburgers en veel te
veel bier."

Al bij het ontwaken draait het de volgende
dag om de koers. In mijn kamer in het Hof
ter Kammen, nabij de Koppenberg, kijkt
Michael Boogerd me aan vanaf een foto aan

de wand. Ernââst hangt een poster waarop
Briek Schotte in de Ronde van 1950 zelf zijn
band oppompt. Ik slaap in de Kwaremont.
De andere kamers dragen ook de naam van
een beruchte helling. De gang en de ontbijt-
zaal hangen vol wielershirts, afÊches en in
een kast staan bidons, achtergelaten door de

lieflrebbers en profs die er verbleven. Drie-
kwart van het jaar hebben Hilde en Chris-
tian De Clercq wielerploegen in hun B&B
in het hart van de Vlaamse Ardennen. Van

Sky tot MTN-Qhubeka en van de meiden van
Orica Greenedge tot de nationale ploeg van
Nieuw-Zeeland. De familie is vooral fan ge-

worden van Edvald Boasson Hagen en Matti

Met de auto rijd ik later die dag kriskras door
de Vlaamse Ardennen en zie geen kasseistro-

ken en hellingen, maar verhalen, momenten

en oude beelden uit de voorjaarsklassiekers.
Lars Boom die zichzelf uitschakelt met een

domme inhaalmanoeuvre en val in Omloop
Het Nieuwsblad (Taaienberg, 2012). Op de

plek waar Eddy Merckx op lO0 kilometer
van de streep wegreed voor zijn tweede en
laatste overwinning (Oude Kwaremont,
1975) stuitert nu een amateur over de on-
barmhartige stenen. Als ikvraaghoe hetmet
zijn polsen is, roept hij met haperende stem
en met een Rotterdams accent dat de pijn
vooral tussen de benen zit. Merckx had het
bij zijn eerste overwinning, een lange solo in
1969, ook over zijn ballen. "Kus mijn kloten,
ik rijd door", zei Merckx tegen ploegleider

Lomme Driessens die vroeg of hij zot was
om ervandoor te gaan met nog 73 kilometer
voor de wielen. Merckx won met zes minu-
ten voorsprong, Op de Paterberg waar Can-
cellara twee jaar geleden Sagan en Roelandts

liet staan, moet een bejaarde vrouw, met een

gebloemd hoofddoekje vastgeknoopt onder
haar kin, niks van die dwoaze koers hebben.

Met honderden klimmen de supporters over
haar hek, plassen tegen de heg en vorig jaar

zat er een in haar tuin te schijten. Ze Ioopt
mopperend door. Een jongen die onder een

afdak aan zijn auto sleutelt kan niet wachten
tot het weer koersdag is, maar hij baalt juist
van die grote viptenten met witte wijn, oes-

ters en bewakers bij de deur. "De koers kijk

In Oudenaarde wemelt het van de politie. Er
is terreurdreiging en ook in Oost-Vlaanderen

controleren agenten auto's en verdachte za-

ken. "Vorige week werd ik door twee van
hen onder schot gehouderl", zegT Lucien de

Schepper even later. "Ik droeg twee lang-
werpige dozen met poste¡s. Zij dachten
waarschijnlijk dat het granaatwerpers wa-
ren." Het waren geen agenten uit Ouden-
aarde, anders hadden ze de 73-jarige lokale

bekendheid niet voor gangster aangezien.

Wielerfanaat De Schepper is gids in het Cen-
trum van de Ronde van Vlaanderen - waar
we zitten te praten - en al ruim vijftigjaar
seingever bij welhaast elke Vlaamse koers.

De Schepper is een praatvaar, hij lult vijf
kwartier in een uur, maar nu ís hij even stil.
Net als Robert Janssens (75), schrijver en

oud-wielerjournalist bij Het Laatste Nieuws,

en zijn vakgenoot Rik Vanwalleghem (58)

die al bijna tien jaar de directeur van het
Centrum is. Op zijn kantoor hangt de laat-
ste vraag nog in de lucht. Wat als de Ronde

een keer niet doorgaat omdat er een aanslag

dreigt? "Dat zou een drama zijn, meneer",

stamelt De Schepper als eerste. "Niet voor te

stellen," zegt Janssens, "zelfs in de Tweede

Wereldoorlog werd-ie elk jaar verreden. Het
zou echt een verloren zondag zijn." Vanwal-
leghem plukt aan zijn grijze ringbaardje en
zegt dan: "De Ronde is natuurlijk kwetsbaar,
zo'n enorm parcours is niet te beveiligen.

Laten v¡e hopen dat het nooit zo ver komt."
De drie mannen denken even na, en komen

daarna gezamenlijk tot de conclusie dat de

dag er dan niet veel anders uit zot zien dan
andere jaren: samenkomen in brasserie De

Flandrien beneden in het Centrum, bijpraten
over de gebeurtenissen, een oude editie in de

dvd-speler duwen en het verdriet wegspoe-
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IVET DE AUTO RIJD IK DOOR DE VLAAN.4SE ARDENNEN EN ZIE GEEN

KASSEISTROKEN EN HELLINGEN, N4AAR VERHALEN, MOMENTEN EN

OUDE BEELDEN UIT DE VOORJAARSKLASSIEKERS.

len met een paar extra pintjes natuurlijk.
"Misschien," zegt Vanwalleghem, "is het
niet slecht als de Ronde een keer zol weg-
vallen, dan besef je wat je mist en ga je het
nog meer appreciëren. Het is net als met de

dames: heb je een vrouw, dan heb je er één

teveel en als je haar kwijt bent, heb je er één

te weinig." Banger dan voor terreur is Van-
walleghem dat de Ronde en andere Vlaamse
koersen niet meegaan met hun tijd en in de

overvolle internationale agenda de concur-
rentie met andere wedstrijden verliezen. In
de streek zijn ze'ínteelterigbezig', vindt hij:
Vlamingen denken dat die unieke sfeer met
'de bollekes, kapellekes en knotwilgen' af-
doende is en dat alleen zij weten wat koersen
is. En dat meer kasseistroken en meer hellin-
gen in de wedstrijd beter is. Vanwalleghem
pleit voor een gevarieerd parcours en con-
sta nte vernieuwing om mensen nieuwsgierig
te houden. "De organisatie is verplicht zo-
veel mogelijk renners aan de start te krijgen
die de illusie koesteren dat ze misschien wel
een keer kunnen winnen. Bij de Waalse Pijl
gaat dat mis. Door de Muur van Hoei weet
98 procent van het deelnemersveld dat ze

kansloos zijn. Die blijven een keer weg." Als
het gesprek zich heeft verplaatst naar het
café - "Het bier is nauw verbonden met de

koers", zegt De Schepper - gaat het over die
noodzakelijke veranderingen in de Ronde,

vooral over het verdriet van Geraardsber-
gen. Vanwalleghem, die door velen - waar-
onder de burgemeester van Geraardsbergen

- verantwoordelijk werd gehouden voor het
verraad: "De Muur hoefde niet zozeet uit
het parcours, ik heb zelfs nog een voorstel
gedaan mét de Muur, maar dan niet in de

finale. Dat dorpje Meerbeke als aankomst-
plaats kon echt niet meer. Daar is niks en

daar kun je niks. Oudenaarde heeft allure en

kan gasten goed herbergen. Voor het Vlaam-
se wielertoerisme is het een zegen geweest."

We nemen er nog een en verbazen ons over

het stof dat beslissingen over start- en aan-
komstplaatsen, hellingen en kasseistroken
doet opwaaien. In 2Ol2 stond Noord-Afrika
in brand, Europa en met name Griekenland
werd hard getroffen in de staatsschuldencri-
sis, maar in Vlaanderen ging het alleen over
de Muur. Net als eind jaren negentig toen de

organisatie Brugge als nieuwe startplaats
koos, werden in Sint-Niklaas, waar de Ronde

van 1977 tot \997 vertrok, de beleidsmakers
van de stad electoraal afgestraft. Corruptie
en wanbeleid op andere vlakken alla, maar
door laks optreden de Ronde laten schieten
is een doodzonde.

en verklapt een Vlaamse samenzwering. Die
tussen commentator José De Cauwer en Tom
Boonen in de Ronde van 2012. De Cauwer,
die bondscoach was toen Boonen wereld-
kampioen werd in 2OO5, zag dat Tommeke
op de Paterberg problemen had met zijn ver-
snellingsapparaat, en als laatste van de drie
koplopers op de zware 2l naar boven ging,

maar in de studio zweeg De Cauwer omdat
hij de ploegleiders van Ballan en Pozzato niet
wijzer wilde maken. Boonen won. "Skoon
hé", zegt de man en drinkt glimlachend zijn
koffie.

Met een omweg rijd ik naar Geraardsbergen
en leer veel. Dat een grote friet in Vlaande-
ren eigenlijk een maaltijd voor zes personen

is. Dat de kroeg waarin ik Stijn Devolder in
2OO9 de Ronde zag winnen inmiddels is af-
gebroken. Dat Fabian Cancellara in de regio
misschien wel populairder is dan Tom Boo-
nen. Dat Zwevegem, het dorp van de Ronde,

niet gekozen is vanwege haar schoonheid.
Dat Dominique en Marniek, de kleinzonen
van Marcel Kint, de wereldkampioen van
1938, in Kortrijk nog altijd prachtige fietsen
maken met de oude machines van hun opa.

En dat cafébezoekers weinig aansporing no-
dig hebben om verhalen te vertellen, ook al
duurt het nog weken tot de eerste Vlaamse
voorjaarsklassieker. In Den Trap Op in Ho-
rebeke gaat het bij de open haard over Club
Brugge, maar vanachter een Ename Blond
verhaalt een vertegenwoordiger over Cyrille
Van Hauwaert, de eerste Leeuw van Vlaan-
deren, die op de frets van West-Vlaanderen
naar Italië reed om er meteen Milaan-San
Remo te winnen. Dat was in 19O8 en de han-
delsreiziger uit Kortrijk was op dat moment

min 50, maar hij vertelt het alsof hij er zelf
bij was. Terwijl in 't Hoekske in Brakel de

wielerschoentjes rond het biljart tikken,
schuift een leeftijdsgenoot zijn krant opzij

Het met liefde voor de fiets doordesemde

weekend eindigt in een volkscafé in Ge-

raardsbergen waar een wit hondje suiker-
ziekte moet hebben van alle koekjes die
het krijgt. Een vrouw op leeftijd voert het
beestje een stukje mattentaart, een plaatse-

lijke lekkernij gemaakt van bladerdeeg, melk
en amandelen. Ze werd verliefd op de koers
toeî ze de gespierde benen van de renners
zag én rook. Thuis heeft ze nog altijd. zo'n
potje olie staan. Soms ruikt ze er even aan.

Ze is nog altijd verdrietig dat de Ronde haar
geboortepiaats niet meer aandoet. Zeker, de

Muur zit wel in Omloop Het Nieuwsblad en

de Eneco Tour', maar dat is toch anders. Op

de mooiste dag van het jaar mist ze het ge-

vloek van de renners en het suizen van de

wielen voor haar deur. Ze aait de hond en

gebaart de kelner dat onze glazen leeg zijn.
"Als je iemand van de organisatie spreekt,"
zegt ze dan aarzelend, "wil je dan vrâgen of
ze de Muur weer in het parcours willen stop-
pen?" Ð
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