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lijk afgescheiden en zag 
hoe Vervaeke op net geen 
halve minuut tweede 
werd achter zijn kopman. 
Een mooi cadeau voor 
teammanager Marc Ser
geant van LottoSoudal 
die net voor de eerste 
keer grootvader werd van 
Luca, het zoontje van zijn 
dochter.

Na afloop postte Wel

lens een foto op 
Instagram waar
in hij zijn door
aderde benen 
toonde, met een 
verwijzing naar 
de veelbespro
ken foto van de 
benen van Tom 
Boonen die vo
rige week circu
leerde. (gvdl, hc)

Ook de tweede rit in de 
Challenge Mallorca le
verde LottoSoudal de 
dagzege op. Tim Wellens 
domineerde de Trofeo 
Serra de Tramuntana zo
als enkel hij dat kan. 
Wellens reed in het 
slechte weer zonder 
omkijken weg van de 
concurrentie. 

Wellens won uiteinde

Wellens viert zege met foto zoals Boonen

Het kan, meerijden met Da
vide Bramati (47), de Italiaan
se ploegleider en cultheld van
QuickStep Floors. Bedoeling
is om vliegaandemuur te
zijn in het ‘Brama’universum
van grote emoties, zoals ook 
Gwendolyn Rutten dat mocht
ondergaan bij de ritwinst van
Matteo Trentin in de Tour
van 2013. 

Maar het gaat mis. De af
spraak is dat ik bij het ingaan
van de plaatselijke rondes de
plaats op de passagiersstoel

inneem van
dokter Toon
Cruyt. Ik zoek
een plek weg
van de menig
te, maar in de
chaos missen
we elkaar.

Nog 36 km VLOEKEN

Eén ronde later lukt het wel.
Remmen dicht, dokter er uit,
ik er in. Bramati is boos: “Wat
stond je daarnet aan de linker
kant van de weg te doen?
Rechts had ik gezegd! Altijd
rechts! Het is jouw fout dat we
elkaar gemist hebben, niet die
van mij!”

De sfeer is gespannen in de
volgwagen: een kopgroep van 
dertien ligt nog altijd bijna
vier minuten voor. Te veel
voor zo’n grote groep. “Er wa
ren er negen weggereden”,
zegt Bramati. “Allemaal Ar
gentijnen. Maar daarna zijn er
nog eens vier bijgekomen. Elk
afzonderlijk, zonder dat radio
koers dat aangaf. Verdomme,
het wordt lastig.” Bramati
neemt de radio en zegt aan
‘controleur’ Tim Declercq:
“Komaan moate, rijden.”

Nog 32 km SCHELDEN

Bramati gaat bij de andere
ploegleiders zijn beklag doen.
Zij moeten mannetjes bijzet
ten in de jacht op de kopgroep.
Bij Abu Dhabi is de discussie
nog vriendelijk, aan de volg
wagen van de Italiaanse ploeg

Androni Giocattoli laat Bra
mati zich gaan. In de passa
giersstoel zit ik nu in een be
narde situatie: links en rechts
van mij twee scheldende en
gesticulerende Italianen.

Nog 26 km IMPROVISEREN

Tom Boonen komt krakend
op de radio. Ik begrijp niet
wat hij zegt, Bramati snapt
ook maar de helft. “Verdom
me, met die wind hoor je 
niks.” Hij zegt aan de renners:
“Oke guys, Tom zegt dat we
straks als we rechts afslaan
naar de grote baan vol begin
nen te rijden. Opgelet, er staat
zijwind. Breng ook Rémi (Ca
vagna, nvdr.) op de hoogte
want zijn radio werkt niet.”

Radio koers laat weten dat
het verschil gezakt is naar
twee minuten veertig secon
den. Bramati laat dat meteen
weten aan de
ploeg en doet er
nog een paar se
conden af. 

Nog 21 km 
MOTIVEREN

De voorsprong
vooraan is nu
gekelderd. Nog
één minuut en
vijftig secon
den. Vooral
voor de Zuid
Amerikanen 
gaat het veel te
hard. “Zijwind,
wat heb ik ze ge

zegd”, aldus Bramati. 
Hij prijst Tim Declercq in de

radio: “Goete jobbe, Tieme!
Youe are the new Tony Mar
tin.” Bramati knipoogt: “Beet
je moral geven he, moate!” 

Nog 14 km BIJSTUREN 

Tim Declercq komt bidons
halen. Om bij de volgwagen te
geraken moet hij zich laten
uitzakken uit het peloton,
maar Bramati wil de afstand
zo klein mogelijk houden.
“Tieme, steek je hand op. Nu
niet komen, er zijn te veel ren
ners aan het lossen.” 

Bramati mag niet voorbij de
jurywagen om Declercq ver
der tegemoet te rijden en 
windt zich op: “Waarom laat
hij zo veel afstand met het pe
loton?” Hij gaat bumper aan
bumper rijden om de jury
wagen bijna vooruit te duwen.

Declercq komt aan de wagen,
stopt snel zeven bidons weg
en wordt door een accelere
rende Bramati opnieuw rich
ting peloton gelanceerd.

Nog 7 km NOG MOTIVEREN

Radio Koers meldt dat ieder
een samen zit, Bramati geeft
dat onmiddellijk door: “Grup
po compatto, guys. You killed
them again today.” 

Nog 1 km HARDER VLOEKEN

Massasprint. We moeten met
de volgwagen de afleiding vol
gen, waardoor alle informatie
nu van radio koers moet ko
men. Een opgenaaide Bramati
contacteert via WhatsApp
zijn vrouw die thuis naar de
livestream kijkt. Maar op het
moment van de waarheid valt
ook die verbinding weg: “Por
co Dio!” Dan kraakt de radio:
“Gaviria, Gaviria!”

Na de finish BRULLEN

Bramati gaat door het lint,
met de bekende loeiharde bas
klanken: “Si! Si! Siiiiiiii! Wee
diiiid it. Opnieuw en opniiiie
eeuw.” Hij schreeuwt in de
radio: “Youé arre thie beste,
guys.” Er zijn ook vloeken bij. 

Ik krijg een geweldige klap
tegen mijn schouder. “Zie je, 
moate, het is toch goed geko
men. Je mag nooit opgeven.
En jij mag zeker nooit meer
links proberen in te stappen!
Capice?”

Jan-Pieter de Vlieger 
zag de zege van 
Fernando Gaviria 
vanuit de volgwagen 
van Davide Bramati

Wielrennen Tour de San Juan Van 23 tot 29 januari

Gaviria juicht, net als zijn perfecte gangmaker
Tom Boonen in de achtergrond.
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Davide Bramati legt voor de koers de
tactiek uit aan zijn mannen.
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Zesendertig kilometer 
zaten we in de Ronde van 
San Juan naast de 
ongrijpbare ploegleider 
Davide Bramati. Hij was 
achtereenvolgens boos 
(op ons), furieus (op de 
collega’s), trots (op zijn 
renners) en op het einde 
uiteraard gewoon weer 
door het dolle heen. “Si, 
si, siiiiii! You-é arre thie 
beste, guys.”

We doen het 
opnieuw!”

“Si! Si! Si!

In de Tour de San Juan ging 
de zege in de koninginnenrit 
naar Rui Costa (UAE Ebu Dha
bi). Bauke Mollema (TrekSe
gafredo) finishte vijfde en 
neemt in het algemeen klasse
ment de leiding over van Na
vardauskas.  (jpdv) *** Het WK 
veldrijden 2019 is toegewezen 
aan Denemarken (Bogense). 

Volgend jaar is het de beurt aan 
het Nederlandse Valkenburg.  
(bvc) *** Met de GP La Marseil
laise wordt zondag ook het 
Franse wielerseizoen op gang 
geschoten. Vijf Belgische teams 
staan aan de start: LottoSou
dal, WantyGroupe Gobert, 
Veranclassic, Sport Vlaanderen 
en Veranda’s Willems  Crelan.

TelexWielrennen


