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Wielrennen Ronde van Polen

Juul-Jensen pakt
Deense thuiszege
Michael Morkov (TinkoffSaxo) heeft de slotrit in de
Ronde van
Denemarken
gewonnen.
De Belgen
Amaury Capiot (Topsport
VlaanderenBaloise) en
Frederik Frison (LottoSoudal) wer- Foto: pn
den knap 7de
en 8ste. De Deen Chris JuulJensen ( foto, Tinkoff-Saxo) is
eindwinnaar. (eadp)

Zure seconden
Met Bart De Clercq
(Lotto-Soudal) en Ben
Hermans (BMC) stonden er in Krakau twee
Belgen op het podium
van het eindklassement. Bijzonder
knappe ereplaatsen
met een weliswaar
bittere nasmaak,
aangezien de achterstand van onze landgenoten op de Baskische
eindlaureaat Ion
Izagirre amper twee
en drie seconden
bedroeg. Een miniem
verschil. U doet zelfs
langer over het lezen
van deze inleiding.

Taaramäe mag
vieren in Burgos
Daniel Moreno (Katusha)
won zaterdag de slotrit in de
Ronde van Burgos. Leider Miguel Angel Lopez (Astana)
moest lossen, waardoor zijn
Estse ploegmaat Rein Taaramäe de eindzege pakte. (eadp)

Dombrowski leidt
in Tour of Utah
De Amerikaan Joe Dombrowski (Cannondale) won zaterdagnacht de zesde rit in de
Tour of Utah. Hij startte ook
als nieuwe leider in de slotrit.
Matthew Brammeier (MTNQhubeka) knalde in volle afdaling tegen een wagen. De Ier
brak daarbij meerdere ribben,
zijn heiligbeen, zijn bekken en
kreeg een klaplong. (eadp)

BRAM VANDECAPELLE
Respectievelijk twee en drie
seconden. Zoveel kwamen Bart
De Clercq (tweede) en Ben
Hermans (derde) tekort om de
Ronde van Polen te winnen.
Twee seconden en dat na een
wedstrijd van in totaal 1.076
kilometer, goed voor meer dan
26 uur koers. Tweede eindigen, het is nooit een pretje. Zeker niet als je een strijd van zeven dagen amper 1/50.000ste
procent trager rijdt dan de triomfator.
‘Ik blijf achter met een dubbel
gevoel’, zegt Hermans, die een
kleine maand geleden ook al
tweede finishte in de Ronde
van Oostenrijk. ‘Enerzijds sta
ik eindelijk eens op het podium
van de World Tour. Het doel
vooraf was top vijf. Wanneer je
dan derde wordt, moet je tevreden zijn. Maar drie seconden is echt wel weinig.’ Dezelfde teneur bij Bart De Clercq en
het kamp van Lotto-Soudal.
‘Dat ik tweede zou eindigen,
had ik vooraf niet durven te
dromen. Ik ben dan ook heel
tevreden. Al is het toch een
beetje met een dubbel gevoel
omdat ik strand op twee seconden van de eindzege, maar je
hoort mij niet klagen. Ik kan
met een positief gevoel terugblikken op deze rittenkoers.’

Bart De Clercq
tweede
op 2 seconden

Veloso triomfeert
in Portugal

Ben Hermans
derde
op 3 seconden

Matteo Malucelli (Team Idea
2010 ASD) won de slotrit in de
Ronde van Portugal. Gustavo
Veloso (W52) bolde als eindwinnaar over de streep. Hij
won zaterdag ook de 34,2 kilometer lange tijdrit. (eadp)

Zilver voor Dewulf
op EK junioren
In de EK-wegrit voor junioren
wonnen de Belgen een eerste
medaille. Stan Dewulf moest
enkel de Pool Banaszek laten
voorgaan. Aaron Verwilst (4de),
Jasper Philipsen (8ste) en Thomas Vereecken (14de) tonen de
collectieve sterkte van de Belgische selectie aan. Bij de vrouwen won de Italiaanse Quagliotto goud bij de juniores. Lenny Druyts en Fenna Vanhoutte
eindigden 7de en 10de. (fdg)

Foto: pn

mans reden een foutloze week
en moesten bergop niet onderdoen voor hoog aangeschreven
collega’s zoals Diego Ulissi,
Sergio Henao en Fabio Aru.

Dankzij de
WorldTourpunten van
De Clercq en Hermans
mag België negen
profs meenemen
naar het WK

Van den Broeck vijfde
Had De Clercq in de rit van
vrijdag niet in slotmeters het
wiel moeten lossen van het
groepje met Hermans en daardoor geen vijf tellen achterstand aangerekend kreeg, was
het niet de Bask Izagirre, maar
wel de Herzelenaar die zaterdag in Krakau de varsovienne
danste. Het is echter het enige
wat hij zichzelf zou kunnen
verwijten. Praat voor de vaak,
want zowel De Clercq als Her-

Eindwinst
voor Spanjaard
Ion Izagirre

Het waren ook dezelfde namen die voor de start van de 25
kilometer lange tijdrit in Krakau met zijn tienen op een halve minuut van elkaar gerangschikt stonden. De 31-jarige
thuisrijder en nationaal kampioen tijdrijden, Marcin Bialoblocki, pakte de dagzege en
Jurgen Van den Broeck werd
knap vijfde. Maar het stond in
de marge van wat zich afspeelde tussen de sollicitanten voor
de eindwinst. De energietank

van Henao bleek leeg te zijn en
ook Ulissi en Aru reden niet de
tijdrit van hun leven. Zowel
Hermans (11de) als De Clercq
(12de) deden dat wel en bleven
in de buurt van Ilnur Zakarin.
Maar de 26-jarige Izagirre
(7de) bleek nog net iets straffer. Voldoende voor de tweede
Spaanse eindoverwinning op
Poolse grondgebied.

Beiden naar Vuelta
‘Ik had er wel vertrouwen in
dat de benen en de conditie
goed gingen zijn’, zegt De
Clercq. ‘Na de hoogtestage in
Livigno had ik een goed gevoel.
Ik hoop deze bloedvorm door
te trekken naar de Vuelta.
Maar eerst en vooral ga ik een
tweetal weken relatieve rust
inbouwen en nagenieten van
deze wedstrijd.’
Ook bondscoach Carlo Bomans zal tevreden terugblikken op de Ronde van Polen.
Dankzij de twee en derde
plaats en de daarbij gepaarde
tachtig
en
zeventig
WorldTourpunten, blijft Bel-

UITSLAG 7DE RIT
1. Marcin Bialoblocki
(Pol/Poland)
25 km in 28’45”
2. Vasil Kiryienka (WRu)
3. Rick Flens (Ned)
4. Damien Howson (Aus)
5. Jurgen Van den Broeck

2”
59”
1’09”
1’16”

EINDSTAND
1. Ion Izagirre
(Spa/Movistar)
2. Bart De Clercq
3. Ben Hermans
4. Ilnur Zakarin (Rus)
5. Fabio Aru (Ita)

2”
3”
14”
15”

gië achtste in de landenranking en mag Bomans in september nu zeker negen profrenners afvaardigen naar het
WK in Richmond. De Clercq
(88 punten) en Hermans (71
punten) – straks ook allebei
aan de slag in de Ronde van
Spanje – zijn na Greg Van
Avermaet (207 punten) en Philippe Gilbert (99 punten) zelfs
de voorlopige derde en vierde
beste Belgen.

Met Fabio Aru, Vincenzo
Nibali en Mikel Landa heeft
Astana maar liefst drie kandidaat-winnaars mee naar de
Vuelta. Ook Dario Cataldo,
Diego Rosa, Luis Leon Sanchez, Paolo Tiralongo, Alessandro Vanotti en Andrey
Zeits gaan mee. (eadp)

Zakarin verlengt
bij Katusha
Ilnur Zakarin heeft zijn contract verlengd bij Katusha. De
25-jarige Rus won dit jaar de
Ronde van Romandië. (eadp)
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Michael Morkov (TinkoffSaxo) heeft de slotrit in de
Ronde van
Denemarken
gewonnen.
De Belgen
Amaury Capiot (Topsport
VlaanderenBaloise) en
Frederik Frison (LottoSoudal) wer- Foto: pn
den knap 7de
en 8ste. De Deen Chris JuulJensen ( foto, Tinkoff-Saxo) is
eindwinnaar. (eadp)

Zure seconden
Innovating Digital Content

Astana met
drie topfavorieten
naar Vuelta

Met Bart De Clercq
(Lotto-Soudal) en Ben
Hermans (BMC) stonden er in Krakau twee
Belgen op het podium
van het eindklassement. Bijzonder
knappe ereplaatsen
met een weliswaar
bittere nasmaak,
aangezien de achterstand van onze landgenoten op de Baskische
eindlaureaat Ion
Izagirre amper twee
en drie seconden
bedroeg. Een miniem
verschil. U doet zelfs
langer over het lezen
van deze inleiding.

VAN 10 TOT 16 AUGUSTUS

Titelverdediger wil
zwakke Tour doorspoelen

Taaramäe mag
vieren in Burgos
Daniel Moreno (Katusha)
won zaterdag de slotrit in de
Ronde van Burgos. Leider Miguel Angel Lopez (Astana)
moest lossen, waardoor zijn
Estse ploegmaat Rein Taaramäe de eindzege pakte. (eadp)

HEREXAMEN

Dombrowski leidt
in Tour of Utah

Het Nieuwsblad/Sport Vlaamse Ardennen - Gent 10/08/2015, bladzijden 18 &VOOR
19
WELLENS
All rights reserved. Gebruik and reproductie
,,
enkel mits toelating van de uitgever via
Het Nieuwsblad/Sport Vlaamse Ardennen
- Gent
De Amerikaan Joe Dombrowski (Cannondale) won zaterdagnacht de zesde rit in de
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Met de eerste rit van en naar het Friese Bolsward start vandaag de Eneco Tour. Titelverdediger Tim Wellens staat aan de start in de hoop
om een teleurstellende Tour door te spoelen.
Ook zijn ploegmakker bij Lotto-Soudal, Tiesj
Benoot begint aan het tweede deel van zijn
seizoen. ‘In die laatste drie ritten hoop ik de
finale te rijden’, licht Benoot zijn ambities toe.

met André.’ (lacht)
Voor de Tour liet Wellens weten dat hij graag een rit wou
winnen, het liefste die met aankomst in Hoei. ‘Ik heb veel kritiek gekregen, omdat ik dat heb
gezegd. Als je dat al niet meer
mag zeggen, dan is dat jammer.
In de Tour starten er nog 200
renners die allemaal een rit
willen winnen.’

al voor Greipel. Vanaf vrijdag
mag ik mijn eigen kans gaan.’
Benoot bewees in de Ronde van
België al dat een goed klassement mogelijk is. Toen werd
hij tweede na Greg Van Avermaet, de topfavoriet op de
eindzege in de Eneco Tour, volgens Benoot.
TIM WELLENS

EVA DE POORTER Echt examen voor Benoot

Na een Tour waarin hij zich
niet kon tonen zoals hij had gehoopt, verschijnt Tim Wellens
met vraagtekens aan de start
van de Belgisch-Nederlandse
rittenkoers. ‘De Tour was een
afknapper’, geeft Wellens
toe. ‘Na San Sebastian en
de GP Tim Wellens voelde
ik me beter, maar nu is het
een vraagteken hoe het zit
met de vorm.’ Wellens zat
samen met zijn coach Paul
Van Den Bosch om de oorzaken te achterhalen van
zijn tegenvallende Tour.
‘We hebben er drie gevonden. Allereerst is de
hoogtestage voor de Tour
me niet goed bevallen.
Bovendien kan ik niet
goed tegen de warmte.
Als de benen niet goed
zijn, weegt die hitte nog
harder door. En ten
slotte woog ik te weinig. Na de Tour had ik
5,3 of 5,4 % vet, zo licht
was ik nog nooit.’
Wellens blikt toch tevreden terug op zijn eerste
Ronde van Frankrijk. De vier

successen van André Greipel
hebben veel goedgemaakt. ‘Ik
was blij dat ik kon helpen, al
was het maar door een bidon
water te brengen. Tijd om teleurgesteld te zijn, was er niet.
We moesten feesten

Naast Wellens start ook Tiesj
Benoot voor Lotto-Soudal. Na
een voortreffelijk voorjaar
toont hij ambitie. ‘De drie laatste ritten liggen mij wel. Daar
wil ik graag de finale rijden en
een goed klassement halen. In
die eerste ritten werk ik voor-

Naar het voorbeeld van Utrecht in de Tour, stuurde ook de Eneco
Tour het peloton in bootjes naar de ploegenvoorstelling. Tim
Wellens en zijn Lotto-ploegmaats vonden het wel prima.

Foto: pn

Na de Tour had ik
5,3% vet, zo licht was
ik nog nooit

‘Mijn eerste seizoen bij de
profs verloopt boven mijn verwachtingen. Een van mijn
doelstellingen was om
een klassieker uit te rijden. Als het kon, wou ik
de ploeg helpen. En als
het heel goed ging,
hoopte ik een mooi resultaat te rijden.’ Na de
Eneco Tour wacht Benoot ook nog een examen
marketing. Naast wielrenner is hij namelijk
ook nog derdejaarsstudent economische wetenschappen aan de Universiteit Gent. ‘De UGent is
heel flexibel. Normaal was
mijn examen marketing op
7 september, maar dat kon
ik nu verplaatsen naar 20
augustus. Na de Eneco
Tour heb ik nog drie dagen
om te studeren. Dat moet
maar genoeg zijn.’ (lacht)
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BELGIË
Franeker

Tim Wellens kreeg veel

kritiek na zijn tegenval-

Veloso triomfeert
in Portugal

Ben Hermans
derde
op 3 seconden
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Van den Broeck vijfde

Had De Clercq in de rit van
vrijdag niet in slotmeters het
wiel moeten lossen van het
groepje met Hermans en daardoor geen vijf tellen achterstand aangerekend kreeg, was
het niet de Bask Izagirre, maar
wel de Herzelenaar die zaterdag in Krakau de varsovienne
danste. Het is echter het enige
wat hij zichzelf zou kunnen
verwijten. Praat voor de vaak,
want zowel De Clercq als Her-

Eindwinst
voor Spanjaard
Ion Izagirre

Eerste etappe is
voor sprinters
In de eerste rit wordt het peloton over de Friese wegen gestuurd. De renners moeten
183,5 km overbruggen op nagenoeg vlakke wegen. De kans is
groot dat een sprinter zal zegevieren. Het peloton rijdt wel
langs de kust, waar de wind een
rol kan spelen. Toch lijkt het stuk
aan de kustlijn niet lang genoeg
om de sprinters hun kansen af te
snoepen op de zege. Voor LottoSoudal is er André Greipel, de
snelste man uit de voorbije Tour.
Hij zal moeten afrekenen met onder anderen Tom Boonen, Giacomo Nizzolo, de broers Van Poppel, Elia Viviani,
Andrea Guardini, Sacha
RIT 1
Modolo en
Arnaud Démare. (eadp)
NEDERLAND

RIT 1
Bolsward Bolsward

183.5 km

Bolsward
Sneek

Stavoren

ZEVEN RITTEN
Rit 1 (10/08):
Bolsward (NL) - Bolsward (NL) (183,5 km)
Rit 2 (11/08):
Breda (NL) - Breda (NL) (180 km)
Rit 3 (12/08):
Beveren (B) - Ardooie (B) ( 171,9 km)
Rit 4 (13/08):
Hoogerheide (NL) - Hoogerheide (NL) (tijdrit,
13,9 km)
Rit 5 (14/08):
Riemst (B) - Sittard-Geleen (NL) (179,6 km)
Rit 6 (15/08):
Heerlen (NL) - Houffalize (B) (198 km)
Rit 7 (16/08):
Sint-Pieters-Leeuw (B) - Geraardsbergen (B)
(193,8 km)

BELANGRIJKSTE DEELNEMERS
AG2R: Jan Bakelants; Astana: Lars Boom (Ned),
Laurens De Vreese, Andrea Guardini (Ita)
BMC: Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Loïc
Vliegen; Cannondale-Garmin: Sebastian Langeveld
(Ned), Tom Jelte Slagter (Ned), Ramunas Navardauskas
(Lit); Etixx-Quick Step: Tom Boonen, Niki Terpstra
(Ned), Julian Alaphilippe (Fra), Nikolas Maes, Stijn
Vandenbergh, Julien Vermote; FDJ: Arnaud Démare (Fra), David Boucher, Yoann Offredo (Fra); IAM Cycling: Sylvain Chavanel (Fra), Dries Devenyns, Jonas Van Genechten, Matthias Brändle (Oos); Katusha: Simon Spilak (Slo); Lampre-Merida: Sacha
Modolo (Ita), Diego Ulissi (Ita)
LottoNL-Jumbo: Maarten Wynants, Moreno Hofland (Ned), Wilco Kelderman (Ned); Lotto-Soudal:
Tim Wellens , Tiesj Benoot, Stig Broeckx, Jens
Debusschere, Jürgen Roelandts, André Greipel
(Dui); Movistar: José Rojas (Spa), Gorka Izaguirre (Spa),
Juan José Lobato (Spa)
Orica-GreenEdge: Jens Keukeleire; Team GiantAlpecin: Simon Geschke (Dui), Zico Waeytens; Team
Roompot: Johnny Hoogerland (Ned); Team Sky: Ian
Stannard (GBr), Elia Viviani (Ita); Tinkoff-Saxo: Michael
Rogers (Aus), Michael Valgren Andersen (Den), Matti
Breschel (Den); Topsport Vlaanderen-Baloise: Preben Van Hecke, Victor Campenaerts, Jelle Wallays, Olivier Naessen, Thomas Sprengers, Edward Theuns, Gijs Van Hoecke, Pieter Vanspeybrouck; Trek Factory Racing: Giacomo Nizzolo (Ita),
Jasper Stuyven, Danny Van Poppel (Ned); WantyGroupe Gobert: Björn Leukemans, Frederik Backaert, Jérôme Baugnies, Roy Jans, Frederik Veuchelen, Marco Marcato (Ita), Enrico Gasparotto (Ita)

