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Tour de San Juan Van 23 tot 29 januari

Fernando Gaviria is de 
volgende grote ster van 
het wielrennen. Hij heeft 
zeker het talent, de looks 
en hij gaat alsmaar beter 
praten. Meteen na zijn ze
ge in de eerste rit: “De 
sleutel van mijn overwin
ning? Tom Boonen.” 

Het is dat je er zelf over 
begint: hoe is het als 
Tom Boonen een sprint 
voor je aantrekt? 

“Gewoon perfect. Tom 
heeft zoveel klasse en ta
lent, een hele eer dat hij 
voor mij werkt. Ik hoop 
dat ik hem deze week ook 
aan een zege kan helpen. 
Zegt Tom dat hij vandaag 
(gisteren, nvdr.) gaat 
sprinten? Dan gaan we 
hard werken om hem te 
helpen winnen.”

Wie is Tom Boonen voor 
jou? Heb je als jonge 
gast veel races van hem 
gezien? 

“Al mijn herinneringen 
zijn gelinkt aan Parijs
Roubaix. Tom rijdt die 
race zo slim. Zelfs vorig 
jaar, in heel moeilijke om
standigheden, finishte hij 
nog tweede. Increibile. Pa
rijsRoubaix is mijn favo
riete race. Ik hoop dat ik 
er dit jaar bij ben, om te 
helpen op zijn allerlaatste 
koersdag.”

Je houdt van Vlaande
ren. Volgens Patrick Le
fevere train je graag in 
de regen en wil je in 
Gent gaan wonen. 

“Ik vind alles aan België 
geweldig. Jullie wegen om 
te trainen, jullie koersen. 
Vlaamse koersen zijn een 
strijd tegen obstakels: te
gen de koude, de kasseien. 
Wie daar kan winnen, kan 

overal winnen. Ik hoop 
dit jaar wat meer wed
strijden in het Vlaamse 
voorjaar kan rijden. Ik 
vind het geweldig om 
over kasseien te rijden, ik 
hou van dat vibrerende 
gevoel. Maar de les is dat 
ik na elke strook moet 
onthouden om te eten en 
drinken.” 

Hou je ook van Belgisch 
bier? 

“Si. Als ik in België ben, 
drink ik altijd een blonde 
Leffe. Muy rico! (heel lek
ker).” 

Je bent al de nieuwe Sa
gan, de nieuwe Bettini, 
de nieuwe Freire en de 
nieuwe Saronni ge
noemd. Stoort je dat 
niet, al die superlatie
ven? 

“Ik vind het een eer. Ho
pelijk kan ik in mijn een
tje het verzamelde palma
res bijeenrijden van al die 
renners. (lacht) Maar om 
nu al te spreken over de 
nieuwe Sagan? Daar sta ik 
nog zo ver vanaf. Om te 
staan waar hij nu staat, 
zal ik zeven, acht seizoe
nen nodig hebben. Op dit 
moment wil ik gewoon zo 
veel mogelijk wedstrijden 
winnen.”  (jpdv)

Gaviria: “Ik wil Boonen 
helpen op zijn 
laatste koersdag”
Fernando Gaviria (22), de ritwinnaar van 
maandag, voelt zich in San Juan “geen honderd 
procent”, maar hij heeft zijn eerste koers van 
2017 toch maar meteen gewonnen. 

Fernando Gaviria: 
“Ik vind België 
geweldig. Telkens 
als ik er ben,
drink ik een blonde 
Leffe.”

Het zag er nog
even benauwd
uit toen Vivia
ni in de laatste
meters fors
kwam opzetten.
Maar Boonen
maakte zich flink
breed en week net genoeg uit
naar rechts om de Italiaan ach
ter zich te houden. Op de zege
van Boonen viel hoe dan ook
weinig af te dingen. Viviani kan
zich troosten met de leiders
trui. Boonen staat nu derde in
het klassement, net achter zijn 
ploegmaat Fernando Gaviria,
die maandag de eerste rit won. 

Bij Quick Step Floors was
vooraf overigens afgesproken
dat de ploeg in Argentinië
maandag voor Gaviria zou wer
ken en gisteren voor Boonen.
Missie geslaagd dus. “We heb
ben de rollen omgedraaid: de
volgorde was Max (de Argen
tijn Maximiliano Richeze,
nvdr.), Fernando en ik”, zei
Boonen. “Het was chaotisch –
zoals het hier altijd chaotisch
is. De boog van de laatste kilo
meter stond dwars langs de 
kant van de weg. Dus je moest
wat gokken, is nu hier of niet?
Maar gelukkig hadden we dit
verkend op training en zagen

we de finish voor ons uit liggen.
In positie zeven, acht hebben we
in de luwte afgewacht. We heb

ben alle drie heel goede sprints
gereden, ik heb één van de hoog
ste piekvermogens van de laatste
tien jaar gehaald.”

Boonen vloog na afloop in de ar
men van ploegleider Bramati.
Zoals bekend stopt hij na Parijs
Roubaix met koersen, zijn sei
zoen duurt amper drie maanden.
“Het is dan ook plezant om met
een al te kunnen winnen. Het
seizoen is niet lang voor mij, ik
wou vandaag goed zijn. Ik ben
ook blij dat ik mijn goede vriend

Fernando gisteren heb kunnen
helpen. Als je de kans krijgt,
moet je het ook afmaken. Het
toont alleen maar aan dat ik ge
lijk had over mijn conditie en dat
het de goede kant uitgaat.”

“Of dit mijn laatste sprint was?
Ik denk het niet. Nu is het tijdrit
en dan richting bergen. Nu is het
op het gemak en ook wat bijtrai
nen. Want de etappes zijn niet
lang. En in het weekend opnieuw
meesprinten. Eén van ons twee
dan, Fernando of ik.”

Tijdrit met gewone fiets

“Vandaag de tijdrit? A bloc gaan
zeker? Maar je mag niet met een
tijdritfiets rijden. Vreemd. Ik be
grijp het niet. Als je een tijdrit
inlegt, laat de renners dan ook
met een tijdritfietsen rijden. Nu
is het met een gewone fiets, dan
is mijn goesting al over. Komt
nog bij dat ik door mijn schijf
remmen niet met een vol wiel
kan rijden.”

Tom Boonen klopt Viviani na uitstekend ploegwerk

TWEEDE KOERS EN 
AL METEEN PRIJS
Tweede koers van het jaar, eerste zege. Tom Boonen 
(36) won gisteren de tweede rit in de Ronde van San 
Juan na puik ploegwerk, vóór de Italiaanse spurter 
Elia Viviani. “Plezant om zo vroeg op het seizoen al 
een keertje te winnen.”

Boonen schreeuwt 
het uit wanneer hij 
over de finish zoeft.
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TOM BOONEN

“Het is hier altijd chaotisch. 
De boog van de laatste 
kilometer stond dwars langs 
de kant van de weg”

FERNANDO GAVIRIA
RENNER  QUICK STEP FLOORS

“Ik vind het 
geweldig om over 
kasseien te rijden. 
Maar ik moet leren 
na elke strook te 
eten en te drinken”W Boonen valt ploegleider Bramati 

in de armen. 

IN HET SPOOR 
VAN TOM BOONEN
IN ZIJN LAATSTE VOORJAAR
In San Juan
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