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Bart De Clercq slaat dubbelslag in Ronde van Polen

Matti Bresch

Ritwinst én leiderstrui,
vier jaar na laatste zege
Bart De Clercq (28)
zegevierde in de vijfde
rit in de Ronde van
Polen. Na een lastige
bergrit van 223 km –
de langste etappe –
finishte de renner van
Lotto-Soudal 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.
Van Avermaet (2),
Gilbert (2), Keisse en
Debusschere gingen
hem voor.
BRAM VANDECAPELLE EN
EVA DE POORTER
‘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, Ulissi, 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
bepaalde Astana in Polen het
tempo bergop, in dienst van
Aru. Na een aanval op twaalf
kilometer van de streep kreeg
de nummer twee uit de Giro
vijf renners mee. Het ging snel,
maar niet snel genoeg. Want in
de afdaling konden nog zes anderen – onder
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Bart De Clercq in de leiderstrui. ‘Het was al vier jaar
geleden dat ik nog eens
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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.
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BART DE CLERCQ

Ik ga genieten van
de zege en ga alles
doen om de eerste
positie te behouden
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 ren-

ners 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
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 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 Clercq. Na
vijf jaar 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 Clercq vinden.
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Beachvolleybal BK in Knokke-Heist

Iedereen aast op renners van bijna failliet Europcar
Innovating Digital Content

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.
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Pozzato naar
Tinkoff-Saxo

nog vijf ijzers in het vuur in
zijn zoektocht naar een nieuwe
hoofdsponsor, als het contract
met Europcar eind dit jaar af,,
loopt. Onder die vijf kandidaten zouden zelfs twee buitenlandse bedrijven zijn voor de
bijna volledig Franse ploeg.
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Filippo Pozzato (LampreMerida) bereikte een akkoord met Tinkoff-Saxo. De
33-jarige Italiaan tekent
voor één jaar met optie bij
Oleg Tinkov. Pozzato, dit
jaar nog 12de in de Ronde
van Vlaanderen, zou dienen
als meesterknecht van Peter
Sagan in het voorjaar. (bvc)
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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 Clercq. Na
vijf jaar 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
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zullen Marc Sergeant en andere ploegmanagers, speurend
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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

Het uitblijven van een sponwild, zeker na zijn tweede

plaats in de slotrit van de Tour.
Foto: pn

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 gewild, 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
26-jarige Belg van Roubaix Lille Métropole, ziet af van de Europcar-kwestie. 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)

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. Na een
nieuwe test en de tiende
plek in London is hij opnieuw fit. ‘Op training heb
ik last van ups en downs.
Maar het is aan het beteren.
Maandag start ik met ambitie in de Eneco Tour.’ (bvc)

Polsbreuk voor
Seeldraeyers

Kevin Seeldraeyers (Torku Sekerspor) heeft na een
val op training zijn pols gebroken. Hij moet afzeggen
voor de testrit van de Olympische Spelen in Rio. (bvc)

Jonge Flandrien

Laurens De Plus en Ruben Pols (LottoSoudal), Nathan Van Hooydonck (BMC), Michael Cools (BCV Works-Soenens-Jielker.Geldhof), Jenthe Biermans (SEG). (fdg)
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Katrien Gielen en Marta

Sobolska tot de favorieten. Foto: vdb

PAUL DE KEYSER

Dit doe je niet
voor het geld

Wielrennen

*** Lotte Kopecky (Topsport Vlaanderen-Pro Duo)
werd elfde (25.57.70.) in de
EK-tijdrit voor beloften dames. De Duitse Mieke Kröger
volgt zichzelf op als Europees
tijdritkampioene. *** 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 verdienstelijk vijftiende.
Lenny
Druyts
(21.12.25.) stelde teleur en
eindigde pas achtentwintigste. De overwinning was voor
de Poolse Agnieszka Skalmiak. *** Vladimir Isaychev
(Katusha) heeft de derde rit in
de Ronde van Burgos gewonnen. Luis Leon Sanchez
(Astana) blijft leider. *** Delio Fernandez (W52) heeft
de zevende rit in de Ronde
van Portugal gewonnen. Zijn
ploegmaat Gustavo Veloso
werd tweede en behoudt de
leiderstrui. (eadp, fdg)

Bij de vrouwen behoren

Op het Albertstrand van Knokke strijden
24 mannenteams en 16 vrouwenteams van
vandaag tot zondag voor de Belgische titels
beachvolleybal, een olympische discipline die vooral in Vlaanderen in
opmars is. Bij de mannen zijn Van
Walle-Koekelkoren de favorieten,
bij de vrouwen zijn dat Van BreeVerstrepen en Gielen-Sobolska.

De Yellow Tigers
mogen niet

2.000 euro voor
de kampioenen

‘Ik wil mijn Yellow Tigers
niet in het beach-circuit zien
meedraaien’, stelt bondscoach Gert Vande Broek, tot
voor kort nochtans zelf een
fervent recreatief beacher.
‘Het ís aan de basis ook een
fantastische discipline, die
volop gepromoot moet worden door de federatie. Een
ideale opstap voor onze
sport, met zachtere ballen,
een ondergrond waarop je
pijnloos kan duiken en waar
je vaak aan de bal bent. Spelplezier gegarandeerd. Hoe
hoger het niveau, hoe meer
de wegen met de zaal zich
echter scheiden. Een heuse
topper is twaalf maanden per
jaar met zijn sport bezig: óf
zaal, óf beach. Wie daar net
onder staat, kan er echter zijn
zinnen verzetten en ondertussen de conditie onderhouden.’

Vier beachvolleybalteams
mogen zondag naar huis in
blijde verwachting van een
overschrijving. De kampioenen (m/v) houden aan hun
titel 2.000 euro over – per
ploeg, niet per persoon. De
nummer twee krijgt 1.000
euro, de derde en de vierde
ploeg ontvangen nog 500 euro.
Ook in de negen voorafgaande manches waren er
geldprijzen te verdienen:
telkens 750 euro voor de
winnende ploeg, 300 euro
voor de nummer twee en
150 euro voor de nummers
drie en vier. Van Bree en
Verstrepen hielden daar samen al 4.350 euro aan over,
Koekelkoren - Van Walle
3.150 euro.

Joppe Paulides, de 2,05m grote middenblokker bij landskampioen Roeselare, is zowat
de enige topper uit het zaalvolleybal die het hele circuit heeft
afgewerkt, aan de zijde van
Audry Frankart. ‘Een ander
gaat met vakantie, ik vind het
leuk om dit te doen.’
Paulides-Frankart horen niet
tot een beachclub en moeten
het – zoals veel van hun concurrenten – allemaal zelf beredderen. ‘We hebben een paar
sponsors gevonden, zodat we
uit de kosten komen. Bovendien hebben we dit seizoen al
wat prijzengeld gepakt (elk 780
euro, nvdr). Maar goed, je doet
dit dus niet om geld te verdienen.’
Ook Red Dragons Seppe
Baetens, Dennis Deroey en
Sam Deroo zijn van de partij in
Knokke. Eerstgenoemden kregen als team een wildcard van
de organisatie, Deroo vervangt
de partner van Roel Derom
(vakantie). Zij namen aan
slechts één manche deel.

Programma

(Albertstrand, Meerlaan)
Vrijdag (vanaf 9.30 uur):
kwalificaties met 18 mannen
(6 reeksen van 3)
en 12 vrouwenteams
(4 reeksen van 3)
Zaterdag (vanaf 10 uur):
kwalificaties met 12 teams
(6 rechtstreeks geplaatst bij
de mannen, 8 bij de vrouwen)
Zondag (vanaf 10 uur):
halve finales en finales

Slechts één
profteam

Dries Koekelkoren en Tom
Van Walle zijn de enige
profs in Knokke. De
Limburgs-Antwerpse combinatie besliste kort voor de
start van het seizoen om het
zaalvolleybal aan de kant te
schuiven – Koekelkoren
speelde bij Puurs, Van Walle
bij Antwerpen - en zich als
Belgian
Beachvolleyteam
met (bescheiden) maandloon van de federatie helemaal te richten op het zand.
Een primeur voor België –
voordien deed alleen het
vrouwenduo
Mouha-Van
Breedam dat, zij werden 9de
op de Spelen van Peking in
2008 – én een goeie zet,
want de uittredende kampioenen doen het onverhoopt goed in het internationale circuit. Op de wereldranking staan ze 105de,
maar in het klassement van
het lopende seizoen bekleden ze als debutanten een
knappe 40ste stek. Het duo
maakt nog een kleine kans
om Rio te halen, maar richt
zich vooral op Tokio 2020.

Drie grote clubs

Nogal wat topteams horen
tot één van de drie grote
clubs van het bestel: vooral
Sini-Beach (Sint-Niklaas) en
Kinebeach (Destelbergen),
naast het Brusselse DGCM,
dat zich uitsluitend op de
vrouwen richt. Het scheelt
hem wel een slok op de borrel. Naast het inschrijvingsgeld voor het BK-circuit (450
euro plus een waarborg van
125 euro per ploeg) betaalt
Sini-Beach – dat acht ploegen
inschreef voor het BK, waarvan er vijf de Masters haalden – dit weekeinde als enige
ook het verblijf van zijn spelers en speelsters.
‘We nemen ook alle administratie voor onze rekening’,
zegt voorzitter Luc Declercq.
‘De spelers krijgen een uitrusting en beschikken in
Nieuwkerken over twee terreinen, waar ze begeleid worden door coach Tim Joosen.
Ons budget is zo’n 10.000 euro. Dat wordt gestoffeerd
door de BK-manche die we
organiseren met de hulp van
de stad Sint-Niklaas, sponsoring en klassieke activiteiten
als de kerstmarkt.’

