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kaatst hij bedenkelijk terug. ‘Ik
ben geneigd om daar ja op te ant-
woorden, maar toch knaagt soms
nog de twijfel. Voor de Ronde van
de Toekomst vroeg ik me bijvoor-
beeld af of ik niet tekortschoot als
klimmer. Zelfs toen ik de leiders-
trui droeg, spookte het nog in mijn
achterhoofd of ik die niet dankte
aan een portie geluk. Mijn tiende
plaats in de zware Pyreneeënrit, de
voorlaatste dag van de ronde, stel-
de me gerust. Nee, ik zou niet per
ongeluk winnen. De concurrentie
had me absoluut niks cadeau ge-
daan. Ik weet wel dat ik 3’40” ach-
ter lag op de ritwinnaar, een Frans-
man die niet meedeed voor het
eindklassement. Bovendien maak-
te ik foutjes en was ik daags voor-
dien tegen de grond gegaan, wat
me een halve minuut boni had ge-
kost. Ik droeg ook de leiderstrui en
reed dus niet zo onbevangen als de
rest.’
Jan Bakelants wurmt zich voor de
foto met plezier in het gele shirt
van de Toekomstronde en troont
in de vlucht ook een van die be-
roemde pluchen leeuwtjes mee
naar de fraaie tuin van de ouderlij-
ke woonst. ‘Mooier dan de trofee
die ik zondag in handen kreeg,
want die stelt niet veel voor.’ Pas
maandag rond elf uur ’s avonds
raakte hij thuis. Eigenlijk moesten
de renners vanuit het Franse zui-
den met de wagen terugkeren,
maar omwille van een defect van
één van die vehikels kon er dan
toch een ticketje af voor de TGV.
Van Limoges naar Brussel, van
Brussel naar Charleroi om daar de
bagage op te pikken bij bonds-
coach Jean-Pierre Dubois en pas
dan naar huis... 

Chique ploegen

Bakelants debuteert volgend sei-
zoen als prof in het truitje van Top-
sport Vlaanderen, waar hij noch-
tans moeiteloos hogerop terecht
was gekomen met zo’n indruk-
wekkende campagne. Brussel-Op-
wijk, Omloop van de Ardennen,
Luik-Bastenaken-Luik, Ardense
Triptiek, Ardense Pijl, Ronde van
Luik, Toekomstronde... ‘Mijn
coach Paul Van den Bosch vond
Topsport Vlaanderen de perfecte
opstap. Voor één jaar.’ 
Het contract bevat een clausule dat

Paul De Keyser

‘Ik kom blijkbaar al eens arro-
gant over’, trekt Jan Bake-
lants (22) zijn voorhoofd in

een frons. ‘Helemaal ongewild,
want zo bén ik helemaal niet.’ Die
reputatie ging een eigen leventje
leiden in de aanloop naar de Ar-
dense Pijl, toen de Antwerpenaar
niet schijnheilig deed over zijn am-
bities. ‘Na een maandje zonder
competitie hervatte ik in Romsée-
Stavelot-Romsée met een zeven-
tiende plaats. Op zich geen knalre-
sultaat, maar ik was best tevreden
met het onverhoopte niveau dat ik
haalde na mijn pauze. Er zat zelfs
een stuk beter in. Ik zal er niet ver
af zijn in de Ardense Pijl, liet ik me
ontvallen. Niet à-la-VDB, maar
soms zég ik dat al eens, ja. Mijn
moeder is daar niet gelukkig mee.
Ze haalt me snel weer met mijn
voetjes op de grond, voor zover ik
ooit zweefneigingen zou verto-
nen.’ Terloops: Bakelants won die
Ardense Pijl met drie minuten
voorsprong.

Kapsones? We vinden ze niet bij
die stijlrijke jongeman uit Onze-
Lieve-Vrouw Olen. Tenzij je het
hem zou aanwrijven dat hij een en
ander onder de hersenpan heeft,
vlot uit zijn woorden komt, niet
om de pot draait en weet wat hij
wil. Zowel vader als moeder zijn
arts en zelf studeerde hij deze zo-
mer in Leuven af als bachelor bio-
ingenieur. ‘Ben ik zelfbewust?’

Bakelants meteen vrij is van zodra
een grotere ploeg zich meldt en de
tijd rijp geacht wordt om de stap te
zetten. Desnoods van de ene dag
op de andere. ‘Nu zullen er ook
veel zeggen amai, wat denkt die
wel. Zo is het nochtans niet. Ik ben
cool genoeg om te beseffen dat ik
volgend jaar terug één van de
tweehonderd ben, Toekomstron-
de gewonnen of niet. Daarom ook
dat ik opteerde voor de ploeg van
Christophe Sercu. Daar krijg ik de
kans om mezelf te ontdekken. In
een grote ploeg riskeerde ik altijd
op kop te moeten rijden voor een
ander. Daar is niks mis mee, maar
als je koers na koers aan de start
verschijnt in het besef dat je kop-
werk moet doen voor een ander,
dan riskeert dat op de duur te de-
motiveren. Ofwel raak je daar
nooit meer van los. Moest ik over
een jaar of twee, drie merken dat ik
toch niet de inhoud heb om zelf
kopman te zijn, dan moet ik de
juiste conclusies durven trekken.
Niet vroeger.’

Het is alleszins niet de bedoeling.
Vandaar die clausule. ‘Sommigen
vonden dat ik toch maar meteen
naar een topploeg moest. Als het
moet kan je daarna nog altijd af-
zakken. Kijk, dat is nu net niét
mijn ambitie. Ik denk trouwens
dat je sowieso eerst iets moet laten
zien bij de profs vooraleer te dro-
men van chique ploegen als Asta-
na, CSC of Columbia.’

Weinig in Vlaanderen

Op welk terrein dat moet gebeu-
ren, lijkt duidelijk. De Ardennen,
de rittenkoersen. ‘Als junior werd
mijn rechter pols verbrijzeld bij
een ongeval op training. Het ge-
wricht is trouwens nog altijd wei-
nig beweeglijk. De artsen vonden
het niet raadzaam om nog veel

over kasseien te dokkeren, zodat
ik me nog meer dan voordien ging
richten op de hellingen. Als ik er
goed over nadenk, moet ik vast-
stellen dat ik sedertdien zo goed
als nooit meer in Vlaanderen
koerste. Ik weet wat ik wil. Met de
tijd wil ik op de eerste rij fietsen in
de Ardennenklassiekers en mijn

mannetje staan in de rittenkoer-
sen. Ik besef echter dat ik nog veel
vooruitgang moet boeken om het
zo ver te brengen.’
Over een goeie week staat Bake-
lants aan de start van het beloften-
WK, als een van de favorieten. ‘Eén
van’, benadrukt hij. ‘Niet dé favo-
riet. Daarvoor is ook geen reden. In

de Toekomstronde was ik één dag
outstanding, maar zat ik voor de
rest tussen de gewone mensen. In
Varese zal er evenveel gekeken
worden naar de Portugees Costa,
de Sloveen Koren, de Fransen en
natuurlijk de Italianen. Die fietsen
heel aanvallend en zijn bovendien
nog eens snel in de sprint. Wat ik

Bio-ingenieur Jan Bakelants (22), 
eindwinnaar van de Toekomstronde, 

timmert aan zijn weg naar de top

‘Ik kom arrogant
over, maar zo

ben ik niet’
‘Ik had niet verwacht dat mijn
overwinning in de Toekomst-
ronde zoveel reactie zou los-
weken’, bekent Jan Bakelants,
straks één van de favorieten
voor de wereldtitel bij de belof-
ten. Een (aangename) kennis-
making met die jonge kerel uit
Onze-Lieve-Vrouw Olen.

’’‘Ik weet wat ik wil. 
Met de tijd wil ik op de
eerste rij fietsen in de
Ardennenklassiekers en
mijn mannetje staan
in de rittenkoersen’

Lezersservice
s www.nieuwsblad.be/bakelants
s www.janbakelants.be

Johan Bruyneel gaat Jan Ba-
kelants als Belg vooraf op de
erelijst van de Ronde van de
Toekomst, ook al heette die
in 1990 de Ronde van de Eu-
ropese Gemeenschap en werd
er gereden met gewone merken-
ploegen. Bruyneel was er trou-
wens al 26 en vierdejaarsprof bij
Lotto. ‘Daarom vind ik het ook
moeilijk om het precieze niveau in
te schatten van de jongste editie. Ba-
kelants kreeg alleen maar leeftijds-
genoten tegenover zich, renners van
minder dan 23.’
Bruyneel kan de prestatie van de
Olenaar echter wel waarderen. ‘Heb

je al eens op zijn initialen ge-
let? J.B., net als ik! Ik heb de
koers zo goed en zo kwaad
mogelijk gevolgd vanuit de
Ronde van Spanje. Als je

zo’n rittenwedstrijd over tien
dagen kan winnen, bewijs je so-
wieso over een zekere inhoud te

beschikken. Een prestigieuze over-
winning, van een eventuele ronde-
renner met inhoud. Geen reden om
naast zijn schoenen te gaan lopen,
maar gelijk hoe bijzonder mooi.
Vooral omdat het niet de eerste dik-
ke overwinning is van die Bake-
lants. Die naam was helemaal geen
onbekende voor mij, hoor.’ (hc)

Johan Bruyneel (winnaar ‘Toekomstronde’ 1990)

kelants niet verkast naar
Quick Step, terwijl diens
huidige formatie van Beve-
ren 2000 toch eigenlijk een
satellietploeg is. ‘In de eer-

ste plaats in het zijn keuze.
Geen onverstandige, dat geef ik
meteen toe. Als ik een jongere

raad geef, dan is het om niet zo-
maar naar een ProTourploeg te
stappen zonder zekerheid dat ze
daar aan de bak komen. Zij pakken
immers vaak net naast een selec-
tie, waar ze bij Topsport Vlaande-
ren of Landbouwkrediet sowieso
een heel mooi programma kunnen
rijden en ervaring opdoen. Zelfs in
grotere koersen.’ (pdk)

‘Chapeau’, zegt Dirk Demol,
ploegleider bij Quick Step,
straks bij Astana. Vooral-
eer hij met profs ging wer-
ken fungeerde de West-
Vlaming echter vele jaren als
begeleider van jeugdig talent.
‘Ik weet wel nog wat er rond-
rijdt. Als je me dus vraagt waar ik
Jan Bakelants zet, dan twijfel ik
ook niet: dat is de absolute top in
zijn categorie. Internationale top
uiteraard. Wat hij wint, de manier
waarop en wanneer... Die Ronde
van de Toekomst dient als ultieme
waardemeter, om te bevestigen
wat we eigenlijk al wisten.’
Demol kan het wel hebben dat Ba-

‘Absolute top in zijn categorie’
Dirk Demol (ploegleider Quick Step)

Jan Bakelants maakt zijn
profdebuut bij Topsport
Vlaanderen, waar dat ge-
rust had kunnen gebeu-
ren op het niveau van de
huidige ProTour. ‘Dat al-
leen al bewijst dat hij met zijn
twee voeten op de grond blijft’,
looft ploegleider Walter Planc-
kaert. ‘Dat Jan geen pannenkoek is,
bewees hij al voor de Ronde van de
Toekomst. Ik zat twee keer met
hem aan tafel om te spreken over
zijn overstap naar onze ploeg. Ik
ontmoette een zelfbewuste renner,

die weet wat hij kan en waar
hij naartoe wil. Hij gaf me
echter absoluut niet de in-
druk van een jongen die
naast zijn schoenen loopt. In-

tegendeel. Was dat het geval,
dan koos hij wel voor het truitje

van een of andere grote ploeg om
daarmee te paraderen. Die grote
ploeg en het geld is iets voor later,
zei hij mij. Een man naar mijn hart.
Je merkt meteen dat hij een opvoe-
ding heeft mee gekregen. Ik schat
hem heel hoog in wat zijn mentali-
teit betreft.’ (pdk)

‘Een man naar mijn hart’
Walter Planckaert (Ploegleider Topsport Vlaanderen)

De Ronde van de Toekomst
oogt fraai op de erelijst van
een jong coureur. Garantie
op een grote carrière biedt de
rittenkoers echter niet. Se-
dert het ontstaan in 1961
werd de Toekomstronde drie
keer (1970, 1975 en 1991) niet
georganiseerd, terwijl die
van 1986 tot en met 1990 op
de kalender stond als Ronde
van de Europese Gemeen-
schap en eigenlijk een gewo-
ne rittenkoers was voor
profs. Vanaf 1992 werd een
leeftijdsgrens gelegd op 25
jaar maar pas vorig jaar werd
min of meer teruggekeerd
naar de oorspronkelijke for-
mule (van 1961 tot 1980) en
de glansperiode van de ron-
de. Destijds waren alleen
amateurs toegelaten, onge-
acht hun leeftijd. Vanaf 2007
mogen alleen nog -23-jarigen
starten, zoals vroeger onder-
gebracht in landenploegen.
(pdk)

s 1961: Guido De Rosso (Ita):
Italiaans kampioen (1964), Ronde
van Romandië (1962), 4de Giro
1963, 3de Giro 1964, 7de Tour
1965
s 1964: Felice Gimondi (Ita):
wereldkampioen 1973, Italiaans
kampioen 1968 en ‘72, Parijs-Rou-
baix 1966, Parijs-Brussel 1966 en
1976, Ronde van Lombardije 1966
en ‘73, Milaan-Sanremo 1974, Tour
1965 (in totaal 7 ritten), Giro 1967,
‘69 en ‘76 (in totaal 6 ritten)
s 1966: Mino Denti (Ita): prof
van 1967 tot ‘71; 1overwinning: de
Ronde van Venetië 1969.
s 1968: Jean-Pierre Boulard
(Fra): nooit prof geworden
s 1969: Joop Zoetemelk
(Ned): wereldkampioen 1985, Ne-
derlands kampioen 1971 en ‘73,
Tour 1980 (voorts 6 keer 2de, 11
keer top-10), Vuelta 1979, Waalse
Pijl 1976, Parijs-Tours 1977 en ‘79,
Gold Race 1987
s 1973: Gianbattista Baron-
chilli (Ita): Ronde van Lombardije
1977 en ‘86, 2de Giro 1974 en
1978, 3de in 1977 (in totaal 4 rit-
ten), rit Vuelta ‘85.
s 1977: Eddy Schepers (Bel):
prof van 1978 tot 1990. Geen grote
overwinningen, als luitenant wel
een belangrijke pion bij de Giro- en
Tourwinst van Stephen Roche in
‘87.
s 1980: Sergey Soukhorout-
chenkov (Rus): staatsamateur en
dus niet bij machte om prof te wor-
den. Pas in 1989 kon hij bij Alfa Lum
één seizoen van een profbestaan
proeven. Hij was er toen al 32.
s 1982: Greg LeMond (VSt):
wereldkampioen 1983 en ‘89, Tour
1989 en ‘90, 2de in Tour ‘85, 3de in
‘84, 3de Giro 1985
s 1984: Charly Mottet (Fra):
4de Tour 1987 en ‘91, 6de in 1989,
Ronde van Lombardije 1988, Kam-
pioenschap van Zürich 1990
s 1992: Hervé Garel (Fra): prof
van 1992 tot’96, nooit een koers
gewonnen
s 1996: David Etxebarria
(Spa): 2de (1999) en 3de (2001)
Luik-Bastenaken-Luik. Genoemd in
de Operacion Puerto en noodge-
dwongen gestopt in 2005
s 2001: Denis Menchov (Rus):
Vuelta 2005 en ‘07 (in totaal 4 rit-
ten), 6de Tour 2006 en 4de in 2008
(in totaal 1 ritwinst), 5de Giro 2008

Toekomst
maar soms
ook niet

Jan Bakelants poseert trots met zijn gele trui en bijhorend leeuwtje. ‘Ik heb de Ronde van de Toekomst niet per ongeluk gewonnen.’ © Lily Leys

waard ben in de sprint? Ik trek
mijn streng, zonder uit te blinken.
(fijntjes) Eigenlijk heb ik dit jaar
nog niet veel gesprint.’

’’‘Volgend jaar bij de profs
ben ik terug één van de
tweehonderd’
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‘J.B., net als ik’

Bakelants voerde een nummertje op in de Ronde van de Toekomst. 
Het leverde hem rit- en eindwinst op. ©photopqr

Kenners over Bakelants


