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'BK belangrijkste koers van het jaar' - 18/08/2008
BEERSEL/DILBEEK In het pittoreske SintAnna-Pede brak de
Dworpse wielertrots
Sibrecht Pieters vrijdag
de ban. Pieters maakte
daar zijn team
Davitamon-Jong
Vlaanderen en met name
coördinator en
ploegleider Freddy en
Andy Missotten, erg blij
mee.

Freddy Missotten won
zelf liefst drie keer in
Itterbeek en ook zijn
zoon Andy, ploegleider
van Sibrecht Pieters,
maakte er ooi het
zegegebaar.
Je klopte de zware kanonnen in Itterbeek, waar gewezen prof
Danny Verelst symbolisch als tweede finishte?
Sibrecht Pieters: 'Danny vertelt altijd dat je hem moet kunnen
kloppen indien je profambities koestert en dat is dus gelukt. Ik
streelde de pedalen en voelde me vrij zegezeker in een spurt
tegen Verelst, maar we zaten ook nog opgescheept met de
onbekende Oost-Vlaming Bart De Clercq. Zowel Verelst als ik
probeerden hem meerdere keren overboord te gooien, maar hij
kraakte niet. Ik lanceerde zelf de spurt en werd nooit bedreigd.'
'De omloop was vrij selectief en mijn zege bewijst dat mijn vorm
opnieuw op punt staat. Ik sukkelde lang met een wankele
bloedspiegel, tot eindelijk de juiste diagnose werd gesteld.'
In de Ronde van Namen en de Ronde van Vlaams-Brabant stak je
al de neus aan het venster, maar toen bleef de oogst nog uit?
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'In Namen kwam ik ongelukkig ten val toen ik me in de spurt
voor de zege mengde. In de Ronde van Vlaams-Brabant diende
de hele ploeg zich dan weer weg te cijferen voor de leiderstrui
van Sep Vanmarcke. Ik verkeerde er in topvorm en we
controleerden die koers, tot het fout liep in de slotetappe. We
werden er voortdurend in de achtervolging gedwongen door
Danny Verelst. Ik denk dat ik in de slotrit wel tachtig kilometer
op kop reed in de achtervolging.'
'Ik hoop nu de lijn door te trekken naar het BK in La Roche
volgend weekend. Dinsdag zet ik nog aan in een profkoers in
Noord-Frankrijk. Net over de grens wordt een lastige koers
verreden, die de ideale aanloop vormt naar het BK. Alle sterke
beloften verschijnen op het BK aan de start en ik zal me al
tevreden prijzen indien ik top 20 haal.'
Dat klinkt wel erg bescheiden voor iemand met profambities?
'Het BK is echt wel een doel op zich hoor, maar dat geldt voor
iedereen. Ik denk dat tijdens de persvoorstelling wel vijftig
beloften het BK aanhaalden als belangrijkste koers van het jaar.
De voorbije jaren werd vaak een biljartvlakke omloop
voorgeschoteld, maar nu ligt dat anders. Ik voorspel een BK dat
nog jaren op het netvlies zal gegrift blijven en daarom spreekt het
zo aan. Het wordt opnieuw opboksen tegen het superteam van
Beveren 2000, waar Jan Bakelants er dan ook nog eens met kop
en schouders boven uitsteekt.'
'Ik geef mezelf nog een paar jaar om profrijp te worden. In
afwachting snijd ik de komende maanden wel mooie koersen aan,
zoals de Druivenkoers in Overijse en Parijs-Brussel. In mijn
eigen achtertuin wil ik er de degens toch al eens kruisen met de
betere profs.'

Wim Redant
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