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ROTTERDAM/BRATISLAVA | Saai zal
het met wielrenner Peter Sagan vermoedelijk
nooit worden. Dat weet zijn vrouw Katarina maar al
te goed en ze kreeg gisteren nogmaals de bevestiging. De Slo-
waakse wereldkampioen op de weg dook een kapsalon in Brati-
slava in en liet de lange lokken onder handen nemen. Ieder
ander zou voor een symmetrisch kapsel zijn gegaan. Zo niet
Sagan, die grijnzend poseerdemet zijn ‘gespleten persoonlijk-
heid.’ Om er doodleuk aan toe te voegen dat hij het allemaal
voor Katarina had gedaan. FOTO’S TWITTER/SPORTSKY

#" Katarina
(l) en Peter
Sagan (l),
zoals zij hem
tot gisteren
nog kende.
De renner (r)
moest zelf
ook de eerste
schrik te
boven komen.
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Bondscoach René Wolff was na af-
loop zeer te spreken over de twee
ritten van zijn ploeg. ,,De jongens
hebben een uitstekend toernooi ge-
reden. Ze hebben zich twee keer met
de besten van de wereld kunnen
meten en de rest ook nog eens
onder druk kunnen zetten. Dat is
een fijne constatering. Het is nu
zaak de komende maanden, op weg
naar de Spelen in Rio, een volgende
stap te zetten.’’
Met de zilveren medaille werd

ook de reeds vrijwel zekere deel-
name aan de Olympische Spelen
veiliggesteld. ,,Er komen dit WKmet
de keirin, sprint en kilometer na-
tuurlijk nog een paar prachtige on-
derdelen, waarop we ons ook willen
laten zien. Maar de gedachte dat de
reis naar Rio geboekt kan worden,
zorgt wel voor ontspanning.’’
Voor Jeffrey Hoogland voelde het

behalen van zilver ‘als een grote
overwinning.’ ,,Tuurlijk merk je wel
even iets van teleurstelling als je de
finale verliest, maar we moeten aan
dit resultaat vooral het gevoel over-
houden dat we een serieuze stap
hebben gezet.’’
Matthijs Büchli noemde zijn ‘in-

valbeurt’ in de finale de moeilijkste
rit van de afgelopen drie jaar. ,,Ik
had echt niet verwacht dat we de fi-

nale zouden halen. Hoewel afge-
sproken was dat ik de eventuele
tweede rit zou rijden, vond ik het
moeilijk me voor te bereiden. Er
stond echt super veel druk op.’’
Haak, die zijn plaats af moest

staan, kon leven met de beslissing
vanWolff. ,,We hadden het van tevo-
ren afgesproken. En ik ben hart-
stikke trots op de jongens. Hart-
stikke trots op ons.’’
Hun WK-prestatie ten spijt, Jef-

frey Hoogland, Hugo Haak, Nils van
’t Hoenderdaal en Matthijs Büchli
krijgen zo nu en dan zelfs de vraag
of ze wel serieus aan fietsen doen.
Met zulke benen, zo stevig als boom-
stammen, kom je toch geen berg op.
Dat klopt. Maar op een wielerbaan
komt het aan op brute kracht, op ul-
tieme snelheid, zegt Hoogland dan.
Sprinten op de baan is een kracht-

sport, heeft nog maar weinig met
wielrennen te maken.
En dus zitten ze tijdens hun inten-

sieve trainingsweken doorgaans lan-
ger in het krachthonk dan op het
zadel. Dat loont. Vorig jaar nog wer-
den ze vijfde op het WK. Daar
waren ze toen best tevreden mee.
Nee, dat is nog niet eens zo lang ge-
leden. En nu waren ze stiekem - ter-
wijl het de enige opdracht was een
olympisch ticket binnen te hengelen

- zelfs een beetje teleurgesteld dat in
de slotronde de finale van Nieuw-
Zeeland werd verloren: 43,257 om
43,469.
Pas twee keer eerder in de ge-

schiedenis van het baanwielrennen
haalde Nederland een medaille op
het overigens nog relatief jonge
(1995) onderdeel. In 2005 wonnen
Theo Bos, Teun Mulder en Tim
Veldt zilver tijdens de wereldtitel-
strijd in Los Angeles, achter de
Britse ploeg rond Chris Hoy. In 2008
werd het brons. Dat was letterlijk
een andere generatie, al probeert
Theo Bos zich weer bij de wieler-
jeugd van tegenwoordig te voegen.

Op het Lee Vally VeloPark in Lon-
den, daar waar tijdens de Olympi-
sche Spelen van Londen de Britten
de internationale concurrentie in
2012 vermorzelden, bleek gister-
avond dat de wereldorde is veran-
derd. De Engelsen verprutsten hun
rit en bleven ver van het podium, de
Fransen konden hun wereldtitel van
2015 niet prolongeren. Nederland
voegde zich, na jaren opbouwen, bij
de top.
Dat was reden genoeg voor eufo-

rie. Lekker, riep de één. Echt gaaf,
gooide de ander eruit. De derde kon
zijn emoties nauwelijks de baas, na
de verrassende finaleplaats.

Spetterende start WK baan met
zilveren medaille op de teamsprint
LONDEN | ‘Bizar.’ ‘Extreem lekker.’ ‘Echt gaaf.’ De teamsprinters kwamen superla-
tieven tekort om de vreugde over hun prestatie op de openingsdag van het WK
baanwielrennen uit te kunnen drukken. Met de zilveren plak is de titelstrijd in Lon-
den voor de oranje afvaardiging uitzonderlijk goed begonnen.
EDWARD SWIER

Nederland
voegt zich bij
wereldtop

! De Nederlandse ‘trein’ in de finale, met Nils van ‘t Hoenderdaal (l),
Jeffrey Hoogland (m) en Matthijs Büchli. FOTO GETTY IMAGES

Programma

Vandaag
16.30 uur km tijdrit (m)
20.45 uur scratch (v)
21.15 uur keirin (v)
22.00 uur pl. achtervolging (m)
Morgen
15.30 uur 500m (v)
20.00 uur puntenkoers (m)
21.00 uur ind. achtervolging (m)
22.00 uur pl.achtervolging (v)
Zaterdag
20.00 uur sprint (m)
20.30 uur puntenkoers (v)
21.15 uur omnium (m)
Zondag
15.00 uur sprint (v)
16.00 uur keirin (m)
17.00 uur Omnium (v)
18.45 uur Ploegenkoers (m)

Speciaalvoor
jou,Katarina


