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TOMAS VAN DEN SPIEGEL
CEO Flanders Classics

TEKSTEN: ANNELORE CLEUREN
OPMAAK: JAN WOUTERS

De krant zou al dagen vol hebben
gestaan met favorieten en schaduwfavorieten, op basis van wie
in de Moeren een goede indruk
had gemaakt of op de Knokteberg
iedereen uit het wiel had geknald.

We zouden vandaag reikhalzend
uitkijken naar zondag, naar de
dag waarop we in de lentezon
opnieuw met meer dan een
miljoen van Antwerpen langs de
Koppenberg, Oude Kwaremont en
Paterberg tot Oudenaarde trots
langs de weg zouden zijn gaan
staan, benieuwd naar de opvolger
van Alberto Bettiol.

We zouden 10 jaar Flanders
Classics hebben gevierd met een
historische start van Gent-Wevelgem in Ieper, met een ambitieus

project voor het vrouwenwielrennen, met nieuwe initiatieven
rond duurzaamheid en met een
hulde aan de winnaars van 10 jaar
geleden.
De coronacrisis heeft er anders
over beslist en we kunnen niks
anders dan vooruit kijken en goed
voor onszelf en de anderen zorgen. Toch nemen we vandaag met

de winnaars van 2010 graag even
de tijd voor een terugblik op toen.
En als er één zaak is die de voorbije weken ons hebben geleerd,
dan is het toch dat de koers in
Vlaanderen een hoofdzaak is en
dat ze dat ook zal blijven na de crisis. Op naar de volgende 10 jaar!

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2010

THUIS WEG VAN HUIS
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In 2010 won EMMA JOHANSSON de 5e editie
Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen
© Photonews

SOLO IN
VLAANDEREN

JUAN ANTONIO FLECHA won

2

Start op Jan Hoetplein /
SMAK
en aankomst
Emile Clauslaan

Promotie naar UCI
WorldTour
Start in ‘t Kuipke en
aankomst op de Emile
Clauslaan

In 2007 kwam Johansson naar
Vlaanderen om haar carrière als
renster uit te bouwen. Een jaar
later, werd ze derde in de Omloop
Het Nieuwsblad. Was een overwinning slechts kwestie van tijd?
“Ik wist inderdaad dat de zege er
voor mij wel in zat”, geeft Johansson toe. “In 2009 had ik ook een
goede dag, maar toen verloor ik
mijn pedaal op de Paddestraat.
Weg droom. Dat het een jaar later
dan toch lukte, was fantastisch. Ik
geloofde niet dat ik kon winnen,
tot in die laatste 50 meter. Herbe-

Gezamenlijke
startpresentatie mannen
& vrouwen
Parcourswijziging: finale
met Muur en Bosberg
Aankomst in Meerbeke
(Ninove)

10 JAAR FLANDERS CLASSICS

kijk gerust die sprint eens, het lijkt
wel of we in slowmotion rijden.
(lacht)! Iedereen zat gewoon stikkapot, dat is wel duidelijk.”
Wat ook duidelijk is, is dat ze
verliefd werd op Vlaanderen, want
terugkeren doet ze nog jaarlijks.
“Hoe kan dat ook anders? Als
buitenlander hier in Vlaanderen
komen koersen en horen hoe
supporters je naam scanderen, dat
is écht speciaal. Bovendien, als je
hier zegt: ik ben wielrenster en fietsen is mijn beroep, begrijpt iedereen dat. In Zweden zijn langlaufen,
voetbal en ijshockey bijzonder
populair. Hun fiets? Die gebruiken
sommigen om naar het werk te
gaan, maar dat is geen topsport
zoals bij jullie. Ik ben er zeker van
dat ik hier in België bekender ben
dan thuis in Zweden. Je kan gerust
zeggen dat Kluisbergen onze thuis
weg van huis is.”

Aankomst Centrum
Ninove
Livestream
vrouwenwedstrijd
op Facebook dankzij
Proximus

2020

Toch was de zege er bijna nooit
gekomen. “Ik reed lek op het
moment dat het peloton volledig
in stukken geslagen was. Op assistentie van de volgwagen hoefde
ik niet te rekenen, maar Matthew
Hayman stond z’n wiel af. Dat gaf
een echte vertrouwensboost.”
Exact wat Flecha nodig had op de
kasseien van de Lange Munte. “Ik
reed op kop en Gilbert kwam van
achteruit, midden op de kasseien.
Er was een beetje zijwind, dus koos
ik voor een tegenaanval in de goot.

Solo op kop in een Vlaamse voorjaarsklassieker, dat is een unieke
ervaring. “Het is in mijn ogen
de enige plek in de wereld waar
je geen schrik moet hebben om
alleen te rijden. Het publiek, de
kronkelende wegen,... Hier kan je
echt van een solo genieten. Zéker
in de Omloop. Daar begint het seizoen. Het is waar je een hele winter naartoe gewerkt hebt. Je moet
natuurlijk wel van de kasseien,
regen en wind houden. Kortom,
wie een fan is van de zomer en de
grote rondes, komt maar beter niet
naar Vlaanderen.”

2018

Start en aankomst
Sint-Pietersplein
Gent
(t.e.m. 2015)

LANGE MUNTE

2017

2010

In 2005 was hij er al dicht bij toen
hij tweede werd in Gent-Wevelgem, maar 5 jaar later schoot hij
dan toch raak. “De openingsklassieker in 2010 winnen was eindelijk een bevestiging en toch ook
wel een opluchting. Het was mijn
eerste overwinning op kasseien
én de eerste Europese winst voor

Ik wist dat aan het einde van die
strook de wind mee zou zitten, dus
ja, ik durfde voor de aanval gaan.”

Team Sky. Het is een geweldige
herinnering waar ik graag aan
terugdenk, ook omdat ik Gilbert
uit het wiel kon rijden”, geeft hij
toe.

2016

Noem hem gerust de uitzondering onder de Spaanse renners. Juan Antonio Flecha is
verliefd op kasseien en heerlijk
Vlaamse weersomstandigheden. De winnaar van Omloop
Het Nieuwsblad 2010 heeft
een duidelijke boodschap voor
het talent van de toekomst:
“Hou je van de zomer en de
grote rondes? Ga dan niet naar
Vlaanderen.”

Emma Johansson is Zweedse,
woont tegenwoordig in Noorwegen, maar keert jaarlijks
met veel plezier terug naar
Vlaanderen. Ze blikt met ons
terug op 2010, toen ze haar
eerste van in totaal twee overwinningen in de openingsklassieker pakte.

2019

in 2010 de eerste wedstrijd op
Europese bodem voor Team Sky

Omloop Het
Nieuwsblad blaast
75 kaarsjes uit
15e editie vrouwen

GENT-WEVELGEM IN FLANDERS FIELDS 2010

DE PERFECTE DAG IN ZIJN CARRIÈRE
BERNHARD EISEL ging van haat-liefde naar stapelgek op Gent-Wevelgem
© Photonews

“Deze wedstrijd stond echt op
onze targetlist. In 2010 was er
misschien iets minder wind dan
normaal, maar voor mij was het
echt de perfecte dag. Ik viel twee
keer aan, forceerde zo mee de
kopgroep en kon tot m’n grote
vreugde vaststellen dat we Oscar
Freire kwijtgespeeld waren.” Wél
in de finale kopgroep zaten Hincapie, Breschel, Oss en de Belgen
Roelandts, Gilbert en Vanmarcke.
“Dat was de eerste keer dat ik
kennismaakte met Sep. Ik dacht
trouwens dat ‘Sep’ z’n bijnaam
was, wist ik veel.”

WAANZIN
Wind, bloedbad en het ‘andere’
Vlaanderen. Dat zijn de woorden waarmee Bernard ‘Bernie’
Eisel Gent-Wevelgem in Flanders Fields omschrijft. Met een
brede glimlach neemt hij ons
mee naar de dag waarop hij
de wereld én Gent-Wevelgem
aan kon. Een piepjonge Sep
Vanmarcke probeerde het in de
slotkilometers, maar krampen
floten hem terug. In de sprint
schitterde de Oostenrijker.
“Alles heb ik gegeven, want die
overwinning wilde ik niet laten
schieten.”

Voor het eerst was de wedstrijd
verplaatst naar zondag. “Ik weet
dat nog niet alle sterke renners er
aan de start stonden,” probeert hij
eerst z’n enthousiasme nog wat te
onderdrukken. “Jarenlang heb ik
me afgevraagd hoe ik die wedstrijd
in godsnaam heb kunnen winnen.
Eerlijk? Ik was gewoon de beste
die dag. En toegegeven, dat was
een vreemd gevoel voor mij”, lacht
hij.
Z’n Team HTC Colombia was
een jaar eerder ook al aan het
feest met Edvald Boasson Hagen.

Bernie kort

Eisel dook mee in het wiel van
Hincapie, die de sprint van ver
aanzette: “Toen ik de eerste keer
omhoog keek, was het nog 200
m tot de streep. Dat heb ik goed
verpest, dacht ik bij mezelf. Het
voelde echt als een eeuwigheid die
sprint, maar uiteindelijk hield ik
vol tot op de streep. Deze overwinning wilde ik koste wat het kost
binnenhalen.” Een overwinning
nota bene in de wedstrijd waarmee
Eisel een haat-liefde-verhouding
had. “Ofwel was ik er heel goed
ofwel heel slecht. De helft van de
tijd dat ik hier mee reed, geraakte
ik bij wijze van spreken niet aan de

tweede bevoorradingszone of was
ik niet in de ‘mood’ om zo hard af
te zien. De keren waarop ik er wél
stond, reed ik top tien. Dankzij m’n
overwinning werd het uiteindelijk
wel één van m’n favoriete wedstrijden.”
Daar zit ook het parcours voor
iets tussen. “Ja ik ben fan van die
Plugstreets onderweg. Weet je, dit
is zo’n wedstrijd die geschiedenis
heeft én geschiedenis ademt, niets
is hier verzonnen. Er hangt ook
zo’n aparte sfeer rond de strijd in
Flanders Fields. Ik ben er zeker
van dat iedereen vooraf in de bus
denkt: dit wordt echt verschrikkelijk.” Met dank aan de Moeren. “Als
je terugkeert van de kust begint de
pure waanzin. Ik heb in de Moeren
al zoveel drama gezien. Zodra je
daar aankomt, is het full gass. Je
komt in een gevecht met jezelf
terecht, waarbij je de concentratie
geen seconde mag verliezen.”

HET ANDERE VLAANDEREN
Eisel ziet in Gent-Wevelgem één
van de zwaarste wedstrijden op de
kalender. “In de Ronde van Vlaanderen weten de meesten dat ze
eigenlijk geen kans maken. Maar
in Gent-Wevelgem kan iedereen
midden in het verhaal terecht

komen. De beklimmingen zijn
kort genoeg, je kan uit de achtergrond terugkeren. Het is één van
die oervlaamse klassiekers, maar
dan wel in een ander stukje van
Vlaanderen.”
Anders dan het Vlaanderen van
draaien en keren, bedoelt hij. “In
de Vlaamse Ardennen moet je
voor elke bocht vechten. Ik ben in
mijn carrière misschien wel 200
keer door Oudenaarde gereden.
En vervelen doet het nooit. Het
beste wielrennen van de hele
wereld vind je in België. Of je hier
nu op Brussels Airport bent of in
een of ander treinstation, mensen
kennen je. Zelfs als je geen wedstrijd hebt gewonnen. Jullie zijn
misschien geen groot land, maar
jullie houden wel van de wielersport en daarom komen wij ook zo
graag naar hier. Overal ter wereld
verwelkomd worden zoals hier, dat
is een droom.”
Oostenrijk kent die wielercultuur
niet, maar dat stoort Bernie niet.
Hij kijkt vooral met een warm hart
terug op die ene perfecte dag die
z’n carrière gemaakt heeft. “En of
we dat gevierd hebben! Een feestje
tot in de vroege uurtjes, alsof we
de Ronde van Vlaanderen hadden
gewonnen. It was a good day.”
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Hellingen of kasseien?
Je hebt ze allebei nodig

Wind of regen?
Wind

Belgisch bier of frietjes?
Worden ze apart geserveerd?

Meer hellingen in
gewijzigd parcours

Na 40 jaar wordt de
Kemmelberg opnieuw langs
beide kanten beklommen

Finale van de
vrouwenwedstrijd
live op tv dankzij
VRT

2020

100 jaar WO I Plugstreets worden
opgenomen in parcours

2018

Ook de jeugd koerst mee en
dus vanaf dan 7 wedstrijden
op 1 dag

2017

Eerste editie voor
vrouwen met start
in Ieper en finish in
Wevelgem

2016

Eerste keer op zondag
tussen Milaan-Sanremo
en Ronde van Vlaanderen

2012

2010

Bucket list hill?
De Molenberg is met z’n 300m kort genoeg om je een perfect beeld te
geven van de Vlaamse klassiekers. Bochtje om, over het bruggetje en
dan een pittige helling. Het is een kort ding, maar het omvat wel alles.
It’s a crazy one!

Verhuis start
naar Ieper

3

DE FL ANDERS CL ASSICS GASTSTEDEN

Gent-Wevelgem

Omloop Het Nieuwsblad

Dwars door Vlaanderen

in Flanders Fields

Ronde van Vlaanderen

Scheldeprijs

De Brabantse Pijl

DWARS DOOR VLAANDEREN 2010

RIJBEWIJS GEHAALD EN
MET DE AUTO NAAR BELGIË

MATTI BRESCHEL over Dwars door Vlaanderen en pintjes in Kortrijk
Zeker van m’n stuk was ik dus ook
pas op zo’n 2 km van de streep. Pas
toen durfde ik echt in de zege te
geloven. Het was een droom die
uitkwam, want al van kindsbeen af
was ik een enorme fan van het Belgische wielrennen. Ik hou al m’n
hele leven lang van jullie land, van
de passie rond de koers en van de
geschiedenis. Jullie wegen passen
perfect bij de renner die ik was.
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20 à 30 seconden, een grotere
voorsprong kreeg je niet?

Dwars door
Vlaanderen
wordt wedstrijd
Hors Categorie

Niki Terpstra
wordt mederecordhouder
met zijn 2e
overwinning

Ik was 18 en had net m’n rijbewijs
behaald. Ik ben in de auto van m’n
vader gestapt en met een vriend
naar België gereden. We bleven
hier anderhalve maand en reden
een hele resem kermiskoersen.
Naar mijn gevoel is koersen in
Vlaanderen het zwaarste dat er
in onze sport is. Je hebt ervaring
en parcourskennis nodig, want
voor je het weet zit je je kruit te
verschieten op de verkeerde plek.
Wanneer moet je opschuiven of
waar een plaspauze inlassen?
Daarvoor keek ik naar Van Petegem en Boonen.
En ondertussen genoot je van de
sfeer?

Zolang je benen goed zijn, kan dat,
ja. Draait het vierkant, dan voel je
vooral de pijn (lacht)! Ook na de
koers gingen we wel eens de sfeer
opsnuiven. Wij buitenlanders gaan
tussen de wedstrijden door niet

Tielt wordt
startplaats voor de
vrouwenwedstrijd
(t.e.m. 2019)

Dwars door
Vlaanderen Elite
Mannen deel van
UCI WorldTour

Bijna afgelasting door
terreuraanslagen op
dinsdag 22 maart

10 JAAR FLANDERS CLASSICS

Yves Lampaert
wordt mederecordhouder met
zijn 2e overwinning
Eerste keer op
woensdag voor
de Ronde van
Vlaanderen

2019

Tuurlijk wisten we allemaal dat
Boonen daar zou proberen te
versnellen. Ik volgde en voelde me
redelijk goed. Waarom niet proberen om hem wat te intimideren
door hem voorbij te rijden? Omdat
hij in het gootje reed, moest ik
dus over de kasseien. Dat was iets
te hoog gegrepen, maar de benen
waren wel héél goed. En dat gevoel
werd bevestigd toen ik 10 km verderop aan die solo begon.
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2018

Eerste editie
Dwars door
Vlaanderen
voor
vrouwen:
GP Stad
Waregem
voor
Vrouwen

2013

2012

Het voelt als gisteren. Ik won niet
vaak en al zeker niet na zo’n lange
solo. Doordat de laatste beklimming redelijk ver van de streep ligt,
is Dwars door Vlaanderen trouwens een heel moeilijke wedstrijd
om te winnen. Die dag moest ik
gewoon Fabian (Cancellara, red.)
volgen. Hij reed zo ontzettend
hard. Met nog 23 km te gaan zei ik
hem dat het wel een beetje rustiger

Was je actie op de Paterberg op
35 km van de streep ook niet
gepland?

dat gebeurde wel. Vlaanderen
voelde echt een beetje als thuis
zijn.

Onze Vlaamse wegen kwam je
best vroeg verkennen?

2017

Flashback naar Dwars door
Vlaanderen 2010.

aan mocht. Bam! Hij hield de
benen stil en iedereen keek naar
hem. Het was niet het plan om aan
te vallen, maar van die situatie heb
ik toch geprofiteerd. Geloof me,
die move was echt een uitdaging,
want een goede tijdrijder is er aan
mij niet verloren gegaan.

2014

Matti Breschel bekent: hij
leerde van Boonen en Van
Petegem hoe je de klassiekers
moet rijden. Dat leidde in 2010
uiteindelijk tot winst in Dwars
door Vlaanderen. Zelfs aan de
telefoon tussen België en Denemarken is de glinstering in z’n
ogen waar te nemen. De Deen
geniet duidelijk nog na van z’n
22 km lange solo die met stip
bovenaan het lijstje van zijn
overwinningen staat.

2016
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naar huis. In 2010 hadden we een
hele hechte ploeg. We logeerden
in het centrum van Kortrijk, waar
veel leven op straat was. Met de
ploeggenoten een pintje drinken,

Livestream
vrouwenwedstrijd
op Facebook dankzij
Proximus

RONDE VAN VLAANDEREN 2010

NIET IEDEREEN
WORDT FLANDRIEN

FABIAN CANCELLARA reed op Molenberg en

BOVEN VERWACHTING
GRACE VERBEKE : van topsporter bij Defensie

tot winnares van Vlaanderens Mooiste

Muur naar eerste zege in De Ronde
© Photonews

2012

Mensen hoopten daar Tom op
kop te zien, dat voelde je aan de
sfeer. Ze supporterden voor hem,
niet voor mij. Hij was de nationale
held, ik de Zwitser. De klim naar
de Kapelmuur is echt verraderlijk.
In centrum Geraardsbergen loopt
het al omhoog. Van daaruit is het
een lange weg tot weg tot aan de
kapel. Ik bleef doorgeven omdat
ik de achtervolgers in onze rug
voelde komen. Plots moest Boonen
lossen. Ik had het eerst zelfs niet
door. Iedereen koppelt de Ronde
2010 aan dat moment, maar in

Hoe voelde dat moment waarop
je eindelijk flandrien werd?

Eerst was ik vooral blij dat ik de
Ronde gewonnen had. Daarna
besef je pas dat je nu tot een lijst
fantastische renners behoort. De
titel van Flandrien kreeg ik van de
supporters, ik zou mezelf nooit zo
noemen. De fans bepalen wie die
eer krijgt. Het is een beetje zoals
met de titel ‘Sir’. Net zozeer wordt
niet iedereen een flandrien.
Hoe kijkt een flandrien naar 10
jaar Flanders Classics?

Flanders Classics heeft veel veranderingen doorgevoerd, om de
koers te vernieuwen en te moderniseren. Het heeft soms voor
discussie gezorgd, maar misschien
was dat net goed om de koers te
laten overleven. Toch is er van alle
koersen in jullie portefeuille één
die er voor mij bovenuit steekt
en dat is de Ronde, de Ronde van
Vlaanderen.

Finish verhuist naar Oudenaarde:
Oude Kwaremont en Paterberg
worden epicentrum van Vlaanderens
Mooiste
Tom Boonen wordt mederecordhouder met 3 overwinningen

© Photonews

Tegenwoordig is Grace Verbeke werkzaam in het onderwijs, maar op straat wordt
ze nog altijd herkend als de
enige Belgische winnares van
Vlaanderens Mooiste. Ze blikt
met plezier terug op die zege en
kijkt ook naar de evolutie van
haar sport. “Op 10 jaar tijd is
er veel veranderd in het vrouwenwielrennen, in positieve
zin.”
Grace, 4 april 2010 is een dag
die je vermoedelijk nooit zal
vergeten?

Klopt, ik zie de film van die dag nog
voor m’n ogen afspelen. Voor de
start ging ik opwarmen en ik weet
dat ik plots panikeerde. Ik kreeg
het gevoel dat ik mezelf te veel
druk had opgelegd. De mensen in
mijn omgeving konden me gelukkig geruststellen. Ik zette me bij de
start op de eerste rij en heb tegen
mezelf gezegd: dit wordt mijn dag.
Was winnen dan al het doel?

Nee, ik wilde een top 10 of zelfs top
5 rijden. Over winnen durfde ik
niet dromen. Ik had wel specifiek
voor die wedstrijd getraind en
wilde vanuit de positie van de

100 jaar Ronde van
Vlaanderen
25 mei: Ronde 100 classic

Fabian Cancellara
wordt mederecordhouder met
3 overwinningen

underdog koersen. Vroeg aanvallen en iedereen verrassen. Nu
weten we allemaal dat het ook
precies zo gelopen is.
Net als Fabian Cancellara viel je
aan op de Molenberg, op 45 km
van de aankomst?

Dat was gepland. Ik had op training heel vaak gedemarreerd op
de Molenberg. Het is een aantrekkelijke helling. Ik wist dus
dat het boven ook na de kasseien
nog wat doorloopt. Daar ging ik
versnellen. Niet gepland was dat
ik enkel Adrie Visser mee zou
krijgen, ik had wel op een grotere
groep gehoopt. Het blok ging erop
in het peloton en plots hadden we
een voorsprong die te groot was
om niet door te gaan. In de auto
wisten ze niets van mijn plan en
dus hoorde ik in mijn oortje niets
anders dan: “Waar begin jij aan...
Wees voorzichtig en temporiseer
een beetje”.
En net als je collega Fabian Cancellara liet je je metgezel achter
op de Muur van Geraardsbergen.

Ik had op Tenbosse al gevoeld dat
ze bijna op haar limiet zat, dus na
één versnelling op de Muur was

100ste editie Ronde van Vlaanderen
2 wereldkampioenen als winnaars:
Lizzie Armitstead en Peter Sagan
Finale vrouwenwedstrijd live op tv
dankzij VRT

ik alleen. Nadat ik bovenkwam op
de Bosberg, was het verstand op
nul en pijn negeren, want geloof
me, pijn was er op een niveau
waarbij je normaal in een kramp
tot achter je oren schiet. Ik ben
daar los over m’n limiet gegaan. In
de laatste bocht durfde ik pas aan
die overwinning denken en ik had
uiteindelijk slechts 3 seconden
over op de streep. Daar volgde een
gigantische emotionele ontlading.
De topsporter bij Defensie had de
Ronde van Vlaanderen gewonnen!

Ik had mijn eigen verwachtingen
echt overtroffen. Dankzij Defensie
heb ik van mijn hobby mijn beroep
kunnen maken. In het huidige
vrouwenwielrennen zou dat
traject misschien niet meer nodig
geweest zijn. Onze sport heeft
de voorbije 10 jaar grote stappen
vooruit gezet. De media-aandacht
is enorm toegenomen. Ploegen
doen hun best om de sport in beeld
te brengen en ook organisatoren,
waaronder Flanders Classics,
hebben het vrouwenwielrennen
verder helpen uitbouwen.

2017

En dan kwam de Muur van Geraardsbergen.

Vooral blijven gaan. Of je nu één
minuut of tien seconden voorsprong hebt. Je moet tot op de
streep op die trappers blijven
duwen. Als je in de zone bent, kan
je mentaal ver over je limieten
gaan, maar dan mag je niet aan
jezelf twijfelen. Pas toen ik de
laatste bocht nam en dat engeltje
boven haalde, begon het besef door
te dringen. Ik ging verdorie de
Ronde van Vlaanderen winnen.

2016

Je doel is altijd om de puzzelstukjes in elkaar te laten vallen, zodat
het plaatje aan het einde van de
wedstrijd klopt, maar je ondergaat de koers. Die aanval op de
Molenberg was bijvoorbeeld niet
gepland. Ik versnelde om een eerste selectie te maken, maar toen
ik op de top omkeek, reden Tom
(Boonen, red.) en ik alleen op kop.

Hoe beleefde je die solo naar de
finish?

2014

Wat was jullie plan op die
bewuste zondag in 2010?

mijn ogen was de Molenberg minstens even belangrijk.

2013

Als Zwitsers kampioen
stoomde Fabian Cancellara
in 2010 solo naar de finish,
nadat hij op de Muur van
Geraardsbergen Belgisch
kampioen Tom Boonen het
nakijken gaf. Met de Zwitserse
vlag in de hand en armen in de
lucht, bezorgde hij zichzelf de
zege waar hij al zo lang naar
hunkerde. “Ik had eerder nooit
echt de kans gehad de Ronde te
winnen, maar in 2010 was ik
plots een flandrien.”

Start verhuist naar
Antwerpen
Nieuwe aanloop met 7
'Dorpen van de Ronde'
Muur terug in het parcours
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SCHELDEPRIJS 2010

boezemvriend Wouter Weylandt
© Photonews

WOUTER

100ste editie met
start aan het MAS in
Antwerpen

Kittel wordt
recordhouder met 4e
zege

2017

ère. Ondertussen ruilde hij
Gent in voor Seattle waar hij
nu z’n tweede droomjob beleeft
als brandweerman.

2016

Wedstrijd op
woensdag tussen
de Ronde en
Roubaix

2012

2010

Tyler Farrar boekte in de
Scheldeprijs 2010 naar eigen
zeggen één van z’n grootste
overwinningen in zijn carri-

Het mag dan wel 10 jaar geleden
zijn, z’n overwinning in de Scheldeprijs zal hij niet snel vergeten.
“Ik herinner me die dag als een
chaotische wedstrijd: valpartijen,
wind in het begin van de koers,
een volledig in stukken gebroken
peloton... Al is dat net de reden
waarom ik de klassiekers zo

Ondanks het feit dat hij er in de
finale alleen voor stond, klaarde
Farrar de klus. “Ik zat in het wiel
van Wouter Weylandt, als ik me
niet vergis. De lead-out van QuickStep was een tikkeltje te kort.
Daardoor moest hij vroeger beginnen sprinten en kon ik vanuit de
ideale positie aan mijn eindspurt
starten.” Wouter en Tyler groeiden
samen op in de koers. “Al sinds
de junioren waren we vrienden.
Samen trainen, samen koersen.
We waren ook exact hetzelfde type
renner en hadden dezelfde doelen.
De ene keer was hij beter en de
andere keer, zoals toen in Schoten,
trok ik aan het langste eind.”

Laatste Belgische koers
voor Tom Boonen: eerbetoon
met start in geboorteplaats
Mol

GENT
“Die overwinning voelde als een
thuisoverwinning”, gaat Farrar
verder. “Mijn vrouw en ik woonden in die tijd in Gent. Ondertussen hebben we weer de oversteek
naar Amerika gemaakt. Hoe ik hier
uitleg wat koersen in Vlaanderen
betekent? Chaos. Dat vat het wel
samen. Je kan onderweg wel de
beste en de sterkste zijn, maar een
foute positie op het foute moment
en je hebt geen schijn van kans
meer.”
Farrar kijkt nu mee als supporter
aan de zijlijn. “Over het huidige
parcours kan ik niet oordelen,
want ik heb er zelf nooit op
gekoerst. Wat ik wel weet is dat
koers houdt van traditie, maar
soms zijn veranderingen nodig om
koers aan deze moderne tijden aan
te passen. Sinds 2010 rijden we de
Scheldeprijs tussen de Ronde en
Roubaix. Dat heeft de wedstrijd
doen herleven.”

Start verhuist naar
Terneuzen
Zeeland in het parcours

2020

TYLER FARRAR sprintte zij aan zij met

geweldig vind. In de meeste wedstrijden kon ik als sprinter niet het
verschil maken, maar in een koers
met waaiers kan een renner als
ik wél mee het wedstrijdverloop
bepalen.”

2018

THUISOVERWINNING

Met weemoed terugdenken aan z’n
periode als wielrenner, dat doet
Farrar niet. “Ik heb mijn tijd gehad
waarin ik deel was van het peloton
en ik heb van elk moment genoten,
maar ik geniet ook van wat ik nu
doe. Brandweerman worden,
daarvan droomde ik als tiener
op school. Na m’n carrière ben ik
onmiddellijk gaan studeren om bij
de brandweer te kunnen starten.
De werkdynamiek is heel erg gelijkend aan die van het wielrennen:
je bent een team, je leeft samen en
je werkt samen. Dat is net wat ik
aan de koers zo plezant vond.”

Promotie tot
UCI ProSeries

Kittel wint voor de 5e keer

DE BRABANTSE PIJL 2010

NIET GESTART OM TE WINNEN

© Photonews

SÉBASTIEN ROSSELER overleeft vroege vlucht in 50e editie

OP DE KRACHT

Finish verhuist naar Overijse
Nieuw parcours met meer hellingen

Een parcours van 200 km met
onderweg maar liefst 31 hellingen
zorgde voor een ware slijtageslag.
In volle finale blijft het trio De
Gendt, Van De Walle en Rosseler
over. Het peloton? Dat naderde niet
al te snel. “Naarmate de kilometers vorderden, kregen we in de
gaten dat het parcours in Overijse
niet ideaal was om een peloton te
organiseren. We bleven voorop en
mochten uiteindelijk sprinten voor
de zege.”
Na een zesde en laatste beklimming
van de Schavei kwam het in de
sprint aan op de kracht. Laat dat nu
net zijn waar Rosseler, de Stier van
Stoumont, in uitblonk. Hij snelde
voorbij Thomas De Gendt en Jur-

Eerste editie voor vrouwen met
start en finish in Gooik

gen Van De Walle. “Ik denk best nog
vaak aan die overwinning. Die dag
is echt een heel mooie herinnering
aan mijn carrière”, zegt Rosseler,
die tegenwoordig als metser aan de
slag is.

LAND VAN DE KOERS
Een zege in België is bovendien nog
altijd extra speiciaal. “Ja, zelfs voor
ons als Belgen blijft thuis winnen

Livestream vrouwenwedstrijd
op Facebook dankzij Proximus

Wedstrijd verhuist naar woensdag tussen Parijs-Roubaix
en Amstel Gold Race
50ste editie
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2020

“Klopt, het was voor mij de afsluiter van m’n voorjaarscampagne.
Toegegeven, echt gemotiveerd
stond ik niet aan de start. Ik had
m’n zinnen wél op de vroege vlucht
gezet, maar eerlijk gezegd niet
met het idee om helemaal tot het
einde mee te gaan.” Zo gezegd, zo
gedaan. Er vormde zich een kopgroep van zes, met daarin: Jurgen
Van De Walle, Thomas De Gendt,
Nico Eeckhout, Enrico Peruffo,
Alexander Gottfried en... Sébastien
Rosseler.

2018

2010

De verhuis van de aankomst naar
Overijse zorgde voor nieuwe
hellingen in volle finale. Het
wedstrijdverloop was daardoor
koffiedik kijken. Wie zich er vooral
niet druk om maakte, was Sébas-

tien Rosseler. Het seizoen was al
lang geweest en de vakantie loerde
om de hoek.

2019

In 2010, verhuisde De Brabantse Pijl naar de woensdag
tussen Roubaix en Amstel.
Sindsdien is het de eerste
wedstrijd in een vierluik voor
klimmers. Voor Sébastien
Rosseler was ze dat jaar de
afsluiter van een intensief
voorjaarsprogramma. Met een
beperkte dosis motivatie ging
hij in Leuven van start, maar
er wachtte hem in Overijse een
verrassende afloop.

echt uniek. Er gaat niets boven een
zege voor je eigen supporters en
dat is wat ik die dag meemaakte. We
zijn het land van de koers, we hebben bijzonder specieke parcours
die je nergens anders in de wereld
vindt. Ook zo voor De Brabantse
Pijl: een wedstrijd voor puncheurs
met lokale ronden die in mijn ogen
trouwens het ideale argument zijn
om als supporter de wedstrijd ter
plaatse te komen beleven.”

Mannenwedstrijd promotie
tot UCI ProSeries
Start vrouwenwedstrijd: Lennik
Finish vrouwenwedstrijd: Overijse

10 JAAR FLANDERS CLASSICS IN BEELD

Credits: © Photonews, ©Kramon, © Digitalclickx, © VRT

OMLOOP HET NIEUWSBLAD

GENT-WEVELGEM IN FLANDERS FIELDS

DWARS DOOR VLAANDEREN

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

2010

Juan Antonio Flecha (SPA)

Emma Johansson (ZWE)

2010

Bernhard Eisel (OOS)

-

2010

Matti Breschel (DEN)

-

2011

Sebastian Langeveld (NED) Emma Johansson (ZWE)

2011

Tom Boonen (BEL)

-

2011

Nick Nuyens (BEL)

-

2012

Sep Vanmarcke (BEL)

Loes Gunnewijk (NED)

2012

Tom Boonen (BEL)

Lizzie Armitstead (GBr)

2012

Niki Terpstra (NED)

Monique van de Ree (NED)

2013

Luca Paolini (ITA)

Tiffany Cromwell (AUS)

2013

Peter Sagan (SVK)

Kirsten Wild (NED)

2013

Oscar Gatto (ITA)

Kirsten Wild (NED)

2014

Ian Stannard (GBr)

Amy Pieters (NED)

2014

John Degenkolb (DUI)

Lauren Hall (USA)

2014

Niki Terpstra (NED)

Amy Pieters (NED)

2015

Ian Stannard (GBr)

Anna van der Breggen (NED)

2015

Luca Paolini (ITA)

Floortje Mackaij (NED)

2015

Jella Wallays (BEL)

Amy Pieters (NED)

2016

Greg Van Avermaet (BEL)

Lizzie Armitstead (GBr)

2016

Peter Sagan (SVK)

Chantal Blaak (NED)

2016

Jens Debusschere (BEL)

Amy Pieters (NED)

2017

Greg Van Avermaet (BEL)

Lucinda Brand (NED)

2017

Greg Van Avermaet (BEL)

Lotta Lepistö (FIN)

2017

Yves Lampaert (BEL)

Lotta Lepistö (FIN)

2018

Michal Valgren (DEN)

Christina Siggaard (DEN)

2018

Peter Sagan (SVK)

Marta Bastianelli (ITA)

2018

Yves Lampaert (BEL)

Ellen van Dijk (NED)

2019

Zdenek Stybar (TSJ)

Chantal Blaak (NED)

2019

Alexander Kristoff (NOO)

Kirsten Wild (NED)

2019

Mathieu van der Poel (NED)

Ellen van Dijk (NED)

2020

Jasper Stuyven (BEL)

Annemiek van Vleuten (NED)

RONDE VAN VLAANDEREN

SCHELDEPRIJS

DE BRABANTSE PIJL

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

2010

Fabian Cancellara (ZWI)

Grace Verbeke (BEL)

2010

Mannen
Tyler Farrar (USA)

2010

Sébastien Rosseler (BEL)

-

2011

Nick Nuyens (BEL)

Annemiek van Vleuten (NED)

2011

Mark Cavendish (GBr)

2011

Philippe Gilbert (BEL)

-

2012

Tom Boonen (BEL)

Judith Arndt (DUI)

2012

Marcel Kittel (DUI)

2012

Thomas Voeckler (FRA)

-

2013

Fabian Cancellara (ZWI)

Marianne Vos (NED)

2013

Marcel Kittel (DUI)

2013

Peter Sagan (SVK)

-

2014

Fabian Cancellara (ZWI)

Ellen van Dijk (NED)

2014

Marcel Kittel (DUI)

2014

Philippe Gilbert (BEL)

-

2015

Alexander Kristoff (NOO)

Elisa Longo Borghini (ITA)

2015

Alexander Kristoff (NOO)

2015

Ben Hermans (BEL)

-

2016

Peter Sagan (SVK)

Lizzie Armitstead (GBr)

2016

Marcel Kittel (DUI)

2016

Petr Vakoc (TSJ)

-

2017

Philippe Gilbert (BEL)

Coryn Rivera (USA)

2017

Marcel Kittel (DUI)

2017

Sonny Colbrelli (ITA)

-

2018

Niki Terpstra (NED)

Anna van der Breggen (NED)

2018

Fabio Jakobsen (NED)

2018

Tim Wellens (BEL)

Marta Bastianelli (ITA)

2019

Alberto Bettiol (ITA)

Marta Bastianelli (ITA)

2019

Fabio Jakobsen (NED)

2019

Mathieu van der Poel (NED)

Sofie De Vuyst (BEL) (o.v.)
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TOPSPONSORS

HOOFDSPONSORS

P R ES E N T I N G PA RT N E R
Flanders Classics Women

OVERHEDEN

T V PA RT N E R

CAR SPONSOR

S E RV I C E PA RT N E R S
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