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Bart De Clercq slaat dubbelslag in koninginnenrit
Bart De Clercq zegevierde in
de vijfde rit in de Ronde van
Polen. Na een lastige bergrit
van 223 km - de langste etappe
- finishte de renner van LottoSoudal solo na een aanval op
vijf kilometer van de streep.
Goed voor de tweede
profwinst uit zijn carrière.
Goed voor de gele leiderstrui
en ook goed voor het zevende
Belgische succes in de
WorldTour dit jaar. Enkel Van
Avermaet (2), Gilbert (2),
Keisse en Debusschere gingen
hem vooraf.
b Bardzo dobre osi gni cie, Bart.’
Een vrije Poolse vertaling van:
‘Een zeer mooie prestatie, Bart.’ En
dat is op zijn plaats. Want een Belg
die bergop wegrijdt en wegblijft
van rasklimmers zoals Nieve, Ulis-

si, Henao en vooral Fabio Aru, dat
is even uitzonderlijk als een fileloze E40 richting de Belgische kust
dezer dagen.
Net zoals in de voorbije Giro bepaalt Astana in Polen het tempo
bergop, in dienst van Aru. Na een
aanval op twaalf kilometer van de
streep kreeg de numero twee uit
de Giro vijf renners mee. Het ging
snel, maar niet snel genoeg. Want
in de afdaling konden nog zes anderen - onder wie Bart De Clercq aansluiten. Toen onze landgenoot
het op 4,8 kilometer van de meet
in Zakopane zelf probeerde, gunden de Italianen daarachter elkaar
het licht in de ogen niet. Diego
Ulissi en Sebastien Reichenbach
kwamen nog opzetten. Maar kwamen te laat.
“Astana reed een strak tempo,
maar ik had superbenen. Op de

slotklim keken de betere renners
naar elkaar. Ik dacht: Waarom niet
eens proberen? Het bleek het goede moment. Het was immers al
meer dan vier jaar geleden dat ik
nog eens gewonnen had. Dit doet
dan ook enorm deugd”, aldus een
dolblije De Clercq.
Einde contract zonder aanbieding
Mogen we dromen van een Belgische eindzege in Polen? Jazeker.
Maar niet in de persoon van Bart
De Clercq. “Eerst ga ik enorm genieten van de zege en voor de rest
ga ik er alles aan doen om de eerste positie in het algemeen klassement te behouden. Vandaag zal de
deur in het peloton open staan. Ik
kan met ploegmaten Van den
Broeck, Monfort en Armee in
steun echter rekenen op een sterke
ploeg.”
10

Maar met het oog op de vlakke
slottijdrit van zaterdag is een
handvol tellen te weinig om Zakarin en Izagirre af te houden. Iets
wat Ben Hermans over 25 kilometer wel moet kunnen. De BMC-renner eindigde vijfde en volgt als
vierde op negen seconden van De
Clercq.
De ritzege komt op het ideale moment voor de De Clercq. Na vijf jaren in de Lotto-stal, die hij in 2011
nog ritwinst in de Giro bezorgde,
is hij na dit seizoen einde contract.
Tot op heden ontving hij nog geen
enkele aanbieding. Waarschijnlijk
zullen Marc Sergeant en andere
ploegmanagers, speurend naar
klimversterking, nu wel de weg
naar het gsm-nummer van de 28jarige Herzelenaar vinden.
BRAM VANDECAPELLE
EVA DE POORTER
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Pieter Timmers wordt zevende in finale 100m vrije slag
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“Dit schept hoop
Iedereen wil renners Europcar nu
faillissement dreig
voor Rio”
I n Zo
n olang
v a t i n vuur
g D in
i g zijn
i t a zoektocht
l C o n t naar
e n t een
Nog exact één week.
rest Europcar-ploegmanager
Jean-René Bernaudeau nog
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te vinden voor volgend
seizoen. Lukt dat niet, dan
zijn alle 26 renners
van Europcar vrij om te
tekenen bij andere ploegen.

nieuwe hoofdsponsor, nadat het
contract met Europcar eind dit
jaar afloopt. Onder die vijf kandidaten zouden zelfs twee buitenlandse bedrijven zijn voor de bijna
volledig Franse ploeg.
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Dromen leken dan toch een
beetje bedrog voor Pieter
Timmers. De zwemmer van
het Antwerpse BRABO pakte
naast een verhoopte medaille
en diende genoegen te
nemen met een zevende
plaats. Ontgoochelend? “Niet
echt, want dit schept
vertrouwen voor Rio.”
b De zevende plek van Pieter Timmers in de finale van de 100m
vrije slag mag niet geminimaliseerd worden. De naar Antwerpen uitgeweken Beringenaar etaleerde tegenover vorige grote afspraken duidelijk progressie.
Maar zoals al zo vaak gezegd en
geschreven, aan de top maken details het verschil. Zetao Ning pakte het goud in 47”84, maar hij is
geen onbesproken blad. Vier jaar
geleden liep hij een dopingschorsing op van één jaar na het gebruik van clenbuterol. Een wereldkampioen met een geurtje,
dus. Maar hij zorgde in de Chinese zwemgeschiedenis wel voor
een primeur door als allereerste
van zijn land de 100m vrije slag
op een groot kampioenschap te
winnen.
De Australische topfavoriet Cameron McEvoy (47”95) liet zich
vloeren. De Argentijn Federico
Grabisch (48”12) pakte het brons.
Het verschil tussen de nummer
drie en Timmers bedroeg amper
19 honderdsten. Een bewijs dat
het allemaal dicht bij elkaar lag,
en dat doet Timmers dan ook geloven dat hij dichter had kunnen
eindigen. Hij kwam uit op 48”31,
negen honderdsten trager dan
zijn toptijd in de halve finale. Timmers, met zijn 27 lentes de oudste
van alle finalisten, begon goed
aan zijn finale en keerde aan het
vijftigmeterpunt als vijfde. In het
tweede deel was het de bedoeling
om sneller te gaan, maar dat leek
niet te lukken. Hij zakte terug

Matti Breschel (Tinkoff-Saxo) won
de derde rit in de Ronde van Denemarken. De Deen bleek de sterkste
van acht koplopers. Lars Bak (LottoSoudal) neemt de leiderstrui over
van Lars Boom (Astana). Floris De
Tier (Topsport Vlaanderen-Baloise)
werd eerste Belg op de dertiende
plek. Lars Peter Nordhaug (Sky)
brak bij een zware valpartij zijn sleutelbeen.(eadp)
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Filippo Pozzato bereikte een mondeling akkoord met Tinkoff-Saxo. De
33-jarige Italiaan is einde contract
bij Lampre-Merida en tekent voor
één jaar met optie bij de brigade van
Oleg Tinkov. Pozzato, dit jaar nog
twaalfde in de Ronde van Vlaanderen, zou fungeren als meesterknecht
van Peter Sagan in het voorjaar.(bvc)

Lampaert verlost
van klierkoorts

Yves Lampaert is genezen van zijn
klierkoorts. Eind juli moest de 24-jarige renner van Etixx-Quick Step
nog verstek geven voor de Ronde
van Wallonië. Maar na een nieuwe
test en de tiende plek in de London
Prudential Ride lijkt hij genezen.
“Op training heb ik wel nog last van
ups en downs. Maar het is aan het
beteren. Maandag start ik met ambitie in de Eneco Tour.” (bvc)
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Pieter Timmers is er niet in geslaagd om een medaille te veroveren. Het tempert de euforie, maar
verandert niets aan het feit dat
voor het eerst in zeventien jaar
nog eens een Belg in een WK-finale stond. Zelfs twee met de klap,
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naar de zevende plaats. Met de
Belgische recordtijd (48”22) van
woensdag was hij in de finale vijfde geëindigd. “Ik had uiteraard
stiekem gehoopt om dichter te
eindigen. Hoe ik mijn wedstrijd
heb beleefd? In de eerste 50 meter klokte ik 23”01. Dat is behoorlijk, maar het komt er natuurlijk
altijd op aan om het juiste evenwicht te vinden. In het tweede
deel gaf ik alles en ademde ik niet
meer. Je gaat door een muur. In
het water had ik nochtans het gevoel dat ik sneller zwom dan in de
halve finale. Maar niet dus. Als je
aantikt en je naam naast die zeven ziet staan, is het wel even slikken. Maar ik heb geen reden om
ontgoocheld te zijn. Ik heb er alles
voor gedaan en heb mezelf niets

te verwijten.”

vermits daags voordien ook Louis
Croenen daarin slaagde. Bovendien sneuvelen de Belgische records dat het een lieve lust is.
Michel Louwagie, manager van
AA Gent maar ook voorzitter van
de nationale zwemfederatie, geniet met mate. Al op de eerste
dag van de kampioenschappen
had hij het op Sporza over zijn zorgen voor morgen. Degelijke structuren, goeie trainers, maar een
achterophinkende infrastructuur.
Bovendien zag hij nog geen opvolging voor de trekkers van nu.
Het pleit voor de voorzitter dat
hij vooruit wil kijken. Uiteraard
mag er niet worden stilgestaan bij
het succes van nu en moet alles in
het werk worden gesteld om
steeds weer nieuw talent aan te

boren en dat zo goed mogelijk te
begeleiden. Anderzijds kan men
aan aantal nuchtere vaststellingen
niet voorbij. Vooreerst valt er nog
wel een poosje te genieten van
mannen als Timmers en Croenen,
allebei zonder meer te klasseren
bij de wereldtop. Eerstgenoemde
is er 27, zijn Kempense maat zes
jaar jonger. Ze kunnen mekaar
ook de komende jaren verder
vooruit stuwen. Maar daarna?
Louwagie heeft gelijk dat er geen
enkele garantie bestaat dat er tegen dan een andere landgenoot
klaarstaat om de besten partij te
geven. Maar is dat niet begrijpelijk? Een bescheiden sportland als
België beschikt niet over de middelen, noch over de mentaliteit
om toppers aan de lopende band

Goed gevoel
Intussen zit Timmers met zijn gedachten al bij de Olympische Spelen van volgend jaar in Rio. “De
kloof met het podium is overbrugbaar. Ik heb een goed gevoel en
neem dit mee naar de Spelen. Aan
welke punten ik nog moet werken? Het totaalplaatje moet nog
iets beter”, zegt Timmers. Het WK
zit er voor hem nog niet op, want
vandaag prijkt alweer een belangrijk nummer op het programma.
Samen met Louis Croenen (die de
individuele 100m vlinderslag laat
schieten om top te zijn in de aflossing), Glenn Surgeloose en Dieter
Dekoninck (die tijdens een ultieme test sneller zwom dan Emma-

nuel Vanluchene) zwemt Pieter
als slotzwemmer de 4x200m. Het
doel is hier hetzelfde als op de
4x100m vrije slag eerder deze
week. Een top 12-plaats is een
must met het oog op de kwalificatie voor Rio, een finaleplaats met
de top-8 zou na de negende plaats
op de 4x100m meer dan welkom
zijn.
GEERT STEVENS
Belgen vandaag

50m vrije slag (m): François
Heersbrandt en Jasper Aerents
50m vlinderslag (v): Kimberly Buys

4x 200m vrije slag (m): Louis
Croenen, Glenn Surgeloose, Dieter Dekoninck en Pieter Timmers

te produceren. In geen enkele discipline trouwens. Daarvoor is de
vijver te klein en beschikt zeker
het zwemmen niet over de troeven om gegadigden te lokken.
Om iedere dag uren en uren monotone baantjes te trekken in het
besef dat je daar sowieso nooit
rijk van zal worden, moet je al
over een ijzeren karakter beschikken.
Kortom, we kunnen nu best even
genieten van Timmers, Croenen
en co, die ook volgend jaar in Rio
hun voetje naast de medaillekandidaten zullen zetten. Wie weet
dat ze met hun prestaties toch
nog wat extra talent naar het
zwembad lokken en die structuren en coaches verder hun kwaliteit kunnen bewijzen.
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b Brigitte Becue, nu al 21 jaar geleden in Rome, blijft tot nader order de laatste Belgische zwemster
die een WK-finale zwom. Fanny
Lecluyse pakte naast die droom,
maar mag met opgeheven hoofd
terugblikken op haar optreden op
de 200m schoolslag. In de reeksen verbaasde ze door haar vier
jaar oude Belgisch record naar
omlaag te halen. Met 2’23”77
deed ze ruim twee seconden beter
dan haar vorige besttijd
(2’25”92). Hiermee klokte ze de
op drie na snelste tijd van alle
zwemsters en dat voedde de hoop
op een mogelijke finale. Maar in
de halve finale kon de WestVlaamse haar glansprestatie niet
bevestigen. Met 2’23”83 zwom ze
nog altijd een sterke chrono, maar
wel zes honderdsten trager dan
tijdens de reeksen. “Ik wist dat ik
in de halve finale nog sneller
moest, maar dat is niet gelukt’”
De concurrentie daarentegen
ging in de halve finales wel beduidend harder en dat zorgde ervoor
dat Fanny Lecluyse met een tiende tijd naast een ticket voor de finale greep. “Ik hou gemengde gevoelens over aan dit nummer.
Enerzijds is het niet slecht om met
de twintigste inschrijftijd tiende
te eindigen, anderzijds had ik na
de sterke tijd in de reeksen echt
wel gehoopt op een finaleplaats”,
aldus Lecluyse, die zaterdag ook
nog de 50m schoolslag zwemt.

Buys strandt in reeksen
Kimberly Buys heeft zich niet
kunnen plaatsen voor de halve finales van de 100m vrije slag.
Buys tikte in de zevende van tien
reeksen aan als zesde in 55”66.
Daarmee bleef ze 13 honderdsten
boven haar Belgische record
(55”53), dat ze op 10 mei in Antwerpen vestigde. Buys zette de
31e tijd neer op 90 deelneemsters. Eerder dit WK haalde Buys
de halve finales op de 100m vlinderslag door in de reeksen haar
Belgische record aan te scherpen
tot 58”36. Op de 200m vrij raakte
ze niet door de reeksen. (gsg, b)

FOTO PHOTO NEWS

Kopecky elfde in EKtijdrit voor beloften

Bart De Clercq slaat dubbelslag in koninginnenrit

Bart De Clercq zegevierde in
de vijfde rit in de Ronde van
Polen. Na een lastige bergrit
van 223 km - de langste etappe
- finishte de renner van LottoSoudal solo na een aanval op
vijf kilometer van de streep.
Goed voor de tweede
profwinst uit zijn carrière.
Goed voor de gele leiderstrui
en ook goed voor het zevende
Belgische succes in de
WorldTour dit jaar. Enkel Van
Avermaet (2), Gilbert (2),
Keisse en Debusschere gingen
hem vooraf.

b Bardzo dobre osi gni cie, Bart.’
Een vrije Poolse vertaling van:
‘Een zeer mooie prestatie, Bart.’ En
dat is op zijn plaats. Want een Belg
die bergop wegrijdt en wegblijft
van rasklimmers zoals Nieve, Ulis-

si, Henao en vooral Fabio Aru, dat
is even uitzonderlijk als een fileloze E40 richting de Belgische kust
dezer dagen.
Net zoals in de voorbije Giro bepaalt Astana in Polen het tempo
bergop, in dienst van Aru. Na een
aanval op twaalf kilometer van de
streep kreeg de numero twee uit
de Giro vijf renners mee. Het ging
snel, maar niet snel genoeg. Want
in de afdaling konden nog zes anderen - onder wie Bart De Clercq aansluiten. Toen onze landgenoot
het op 4,8 kilometer van de meet
in Zakopane zelf probeerde, gunden de Italianen daarachter elkaar
het licht in de ogen niet. Diego
Ulissi en Sebastien Reichenbach
kwamen nog opzetten. Maar kwamen te laat.
“Astana reed een strak tempo,
maar ik had superbenen. Op de

slotklim keken de betere renners
naar elkaar. Ik dacht: Waarom niet
eens proberen? Het bleek het goede moment. Het was immers al
meer dan vier jaar geleden dat ik
nog eens gewonnen had. Dit doet
dan ook enorm deugd”, aldus een
dolblije De Clercq.

Einde contract zonder aanbieding
Mogen we dromen van een Belgische eindzege in Polen? Jazeker.
Maar niet in de persoon van Bart
De Clercq. “Eerst ga ik enorm genieten van de zege en voor de rest
ga ik er alles aan doen om de eerste positie in het algemeen klassement te behouden. Vandaag zal de
deur in het peloton open staan. Ik
kan met ploegmaten Van den
Broeck, Monfort en Armee in
steun echter rekenen op een sterke
ploeg.”

Maar met het oog op de vlakke
slottijdrit van zaterdag is een
handvol tellen te weinig om Zakarin en Izagirre af te houden. Iets
wat Ben Hermans over 25 kilometer wel moet kunnen. De BMC-renner eindigde vijfde en volgt als
vierde op negen seconden van De
Clercq.
De ritzege komt op het ideale moment voor de De Clercq. Na vijf jaren in de Lotto-stal, die hij in 2011
nog ritwinst in de Giro bezorgde,
is hij na dit seizoen einde contract.
Tot op heden ontving hij nog geen
enkele aanbieding. Waarschijnlijk
zullen Marc Sergeant en andere
ploegmanagers, speurend naar
klimversterking, nu wel de weg
naar het gsm-nummer van de 28jarige Herzelenaar vinden.
BRAM VANDECAPELLE
EVA DE POORTER

De Duitse Mieke Kröger (24’59”48)
volgde in het Estse Tartu zichzelf op
als Europese tijdritkampioene. De
Oekraïense Olga Shekel en de Duitse Corinna Lechner wonnen zilver
en brons. Lotte Kopecky (25’57”70)
eindigde sterk, maar moest met de
elfde plaats tevreden zijn. “Ik heb
echt alles gegeven. De plaats kon
misschien iets beter, maar ik ben tevreden over mijn tijd. Zaterdag wil ik
nog een laatste keer knallen in de
wegrit om nadien een korte rustperiode in te lassen”, aldus de 19-jarige
uit Schelle, die in juni nog tweede
werd op het BK op de weg in Tervuren.Eva Maria Palm(Topsport
Vlaanderen-Pro Duo) strandde bij
de junioren ook op de elfde plek
(20’31”18). Eerstejaars Nathalie
Bex (20’43”54) eindigde vijftiende.
Lenny Druyts (21’12”25.) stelde teleur en eindigde achtentwintigste.
De overwinning was voor de Poolse
Agnieszka Skalmiak. (fdg, bvc)

Iedereen wil renners Europcar nu faillissement dreigt
Nog exact één week. Zo lang
rest Europcar-ploegmanager
Jean-René Bernaudeau nog
om een nieuwe hoofdsponsor
te vinden voor volgend
seizoen. Lukt dat niet, dan
zijn alle 26 renners
van Europcar vrij om te
tekenen bij andere ploegen.

b Ploegmanager Jean-René Bernaudeau heeft met de huidige
renners, onder wie Thomas
Voeckler, Pierre Rolland, Bryan
Coquard, Cyril Gautier en Romain
Sicard, afgesproken om sowieso
nog tot 15 augustus te wachten
met een eventueel vertrek naar
een andere ploeg. Hij heeft naar
eigen zeggen nog vijf ijzers in het

vuur in zijn zoektocht naar een
nieuwe hoofdsponsor, nadat het
contract met Europcar eind dit
jaar afloopt. Onder die vijf kandidaten zouden zelfs twee buitenlandse bedrijven zijn voor de bijna
volledig Franse ploeg.

Goudhaantje Coquard
Het uitblijven van een sponsor
van Europcar heeft zijn weerslag
op de transfermarkt. De andere
Franse ploegen AG2R-La Mondiale, FDJ, Cofidis en Bretagne-Séché Environnement bevriezen
voorlopig al hun transferactiviteiten. Want zodra blijkt dat Europcar ophoudt te bestaan, zullen ze
alle vier op vinkenslag liggen om
de betere renners binnen te rijven.

Vooral de 23-jarige spurter Bryan Coquard is loslopend wild, zeker na zijn tweede plaats na André Greipel tijdens de slotrit van
de Tour. Het van de piste overgekomen sprinttalent staat ook op
de radar van Patrick Lefevere, die
in hem op lange termijn een mogelijke opvolger ziet voor Mark
Cavendish bij Etixx-Quick Step.
Ook Baptiste Planckaert, de 26jarige Belg van Roubaix Lille Métropole, ziet af van de Europcarkwestie. Hij heeft een aanbod van
Fortuneo-Vital Concept (de opvolger van Bretagne-Séché Environnement) op zak en geniet ook
interesse van FDJ. Maar nu moet
hij zeker tot 15 augustus wachten
met tekenen. (bvc)
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