Review Vuelta 2015 / Bart
Bart De Clercq: “Voor de Vuelta had ik de gedurfde ambitie uitgesproken dat ik voor de top tien wilde gaan. Ik ben
uiteindelijk veertiende geworden, een resultaat waar ik kan mee leven. Ik heb het gevoel dat er nog meer had
ingezeten. Ik ben ten val gekomen in rit acht, en moest daar enkele dagen van recupereren. In de rit in Andorra verloor
ik daardoor enkele minuten, en zonder de hulp van Jelle Vanendert en Maxime Monfort konden er dat nog veel meer
geweest zijn. Die dag was mijn moeilijkste in de hele Vuelta, ook al omdat het de zwaarste rit van de 21 was.”
“In de laatste week toonde ik dat mijn niveau intact bleef, dat ik de top tien dicht benaderde en moest ik niet onderdoen
voor jongens als Pozzovivo en Meintjes. In de tijdrit pakte ik zelfs enkele minuten terug. Gisteren ben ik op de slotklim
nog veertig seconden weggereden van de groep Dumoulin/Valverde, en die tijdswinst zorgt er voor dat ik veertiende
blijf en niet zeventiende word. Sowieso had een twaalfde plaats wel gekund. De grote ontsnappingen hebben een rol
gespeeld. De dag dat ik mee was, hebben MTN en Astana er werk van gemaakt om ons terug te pakken. Andere
dagen, zoals gisteren, is dat niet gebeurd, zodat andere jongens wél tijd konden terugpakken op mij. Het is altijd een
overweging om mee te gaan in functie van een ritwinst. Een overwinning spreekt natuurlijk tot de verbeelding, en kan
soms voldoende tijdwinst opleveren om een mooi klassement te behalen. Zowel in kleinere als grote rondes.”
“Deze Vuelta heeft me geleerd dat een top tien geen onrealistische ambitie is. Dat moet ik meenemen naar de
toekomst. Een ronde van drie weken is voor mij zeker geen nadeel. Ik kende weinig verval en de recuperatie bleef
intact. Wat mij dat in de toekomst kan opbrengen, is moeilijk te zeggen. Er zijn natuurlijk altijd grenzen. In 2013 was ik
dit pad al ingeslagen, maar vorig jaar kende ik geen goed seizoen. Dit seizoen heb ik de draad van 2013 opnieuw
kunnen opnemen en die lijn wil ik in 2016 doortrekken, bij Lotto Soudal. Ik heb mijn contract met twee jaar verlengd en
zal mij in de toekomst uiteraard blijven focussen op het rondewerk met rittenkoersen van één en drie weken.”

