Ratrace
Groene trui Peter Sagan fietst vanaf 2015 voor drie jaar bij Tinkoff-Saxo. Teammanager
Bjarne Riis en geldschieter Oleg Tinkov tweetten gretig dat ze vol verwachtingen zijn over
hun Slovaakse puncher. Over de rondjes armworstelen die Oleg had moeten uitvechten met
Vinokourov van Astana en Igor Makarov van Team Katusha werd met geen woord gerept. De
manager van Sagan speelde handig de ratrace uit tussen de oligarchen om zijn eigenzinnige
parel binnen te halen. De geruchtenmolen wil dat Sagan, al dan niet alle bonussen inbegrepen,
4,2 miljoen euro per jaar zal opstrijken. Bij Cannondale bedroeg zijn jaarloon 1,7 miljoen
euro. Ondertussen wordt reeds de helft van de topteams geschraagd door mecenassen en
oligarchen, die fluitend miljoenen euro’s bijpassen. Resultaat van dit ongezonde opbod is dat
commerciële titelsponsors de rol moeten lossen of afgeschrikt worden om in het wielrennen te
investeren. Financial fair play is trouwens een loos begrip in het kapitalistische wielrennen.
Een meerderheid van de ongeveer duizend profrenners fietst tegen het minimumloon, terwijl
er tegelijk 30 à 50 euro-miljonairs rondkoersen. De ironie van het lot van de gregario is dat zij
zich juist moeten verknechten om de overwinningen en de marktwaarde van hun
kopman(nen) veilig te stellen. In welke sport vindt men een dergelijke scheve loonspanning?
Dit Mattheüseffect - ‘Wie heeft, hem zal gegeven worden’ - vinden we ook terug in de naTourcriteria, verstarde wielerfeesten waar vooral Vlaanderen nog het monopolie heeft. Het
eerste, oudste (79 edities) en populairste criterium is dat van Aalst, iedere maandagavond na
de Touraankomst in Parijs. Nadien volgt, van Roeselare tot Bavikhove, nog een tiental andere
criteria. Sinds jaar en dag worden zowel uitslag als wedstrijdverloop vervalst. Tot afgrijzen
van andere sporten herkauwen ongeveer alle sport- en wielermedia het koersverloop en de
uitslag van dit sportief anachronisme. Interessant is de verdeling van de startgelden. Het VIO
na-Tourcriterium van Sint-Niklaas zou met 90.000 euro over het grootste rennersbudget
beschikken. Slokop is Tourwinnaar Nibali die overal welgeteld 38.328 euro vraagt. Het
startgeld van wereldkampioen Rui Costa zou er 32.000 euro bedragen. Vooral belastinggeld
dat ongetwijfeld beter kan worden ingezet in de wielersportsector. Drie buitenlandse namen
uit de tweede rij, Matteo Trentin, Alessandro Petacchi en Luca Paolini verdienen een pak
minder startgeld, maar lopen samen met veldrijder Sven Nys en Iljo Keisse met de restanten
van het rennersbudget weg. De grote groep van minder bekende profrenners en local heroes
(renners uit continentale teams of zelfs elite zonder contract) moeten het stellen met enkele
honderden euro’s of met een habbekrats. Sport.be formuleerde als volgt: “na een lange
ontsnapping met twee moest Tourwinnaar Nibali de overwinning wel aan wereldkampioen
Rui Costa laten maar geen mens die daarom maalde. De twee tenoren hadden waar gegeven
voor hun geld. De derde plaats ging naar Trentin waarna de spurt voor de vierde plaats
gewonnen werd door Petacchi voor Paolini en Keisse. … Reikhalzend keek het publiek uit
naar de eindspurt tussen de twee tenoren en zij zagen de overwinning naar de Portugese

wereldkampioen gaan. Sint-Niklaas kreeg voor het eerst in vijf jaar de wereldkampioen aan
de start en hij won nog ook …”. In afwachting van het criterium werd een tijdrit
georganiseerd. Gelukkig mochten de backbenchers hier wel hun kans gaan. Op het grootste
marktplein van het land beleefde Glenn Rotty, een nationaal onbekende 20-jarige renner uit
het naburige Verrebroek zijn moment de gloire. Rotty klopte nipt Jérôme Baugnies, Laurens
De Vreese, Kevyn Ista en Gerry Druyts. Hij troefde in de tijdrit over twee km. ook
veelverdieners Nibali en Rui Costa af, die respectievelijk 6de en 17de eindigden. Benieuwd wat
de gele trui en wereldkampioen er van vonden om zo in hun hemd te worden gezet? Durft het
VIO na-Tourcriterium van Sint-Niklaas het in 2015 opnieuw aan om een proloogtijdrit te
organiseren?
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