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Dankzij een kwartet interviewers konden we ook in 2009 diverse succesvolle gigabikers aan de tand 
voelen. Hierbij de zestien interviews waarvoor we Alexander, Steven, Marco en Peter op pad stuurden. 
Interviewer Alexander mocht zelf eerst in de rol van geïnterviewde stappen.  
 

1. Gigabike sprak met Alexander Van de Sande 
 
Gigabike sprak met Alexander Van de Sande - eerste periodekampioen (10/04/2009) 
 
Alexander Van de Sande stak dit jaar al erg vroeg zijn neus aan het venster. Onder meer dankzij een 
mooie 8ste plaats in Paris-Nice en een 2de plek in Tirreno-Adriatico nam hij de leiding over van Wim 
Mahieu, de huidige gigakampioen. Uiteindelijk rijfde Alexander ook de eerste periodetitel binnen. 
Redenen genoeg voor onze interviewers om Alexander eens op de pijnbank te leggen en uit te zoeken 
waar dat vroege succes vandaan komt. Terwijl Kraftwerk tergend langzaam zijn sokken begint uit te 
trekken, stelt Marco al dreigend zijn eerste vraag. 
 
-Vertel eens: wie ben jij eigenlijk?  
 
Ik ben geboren en getogen in Antwerpen, maar heb ondertussen reeds lang mijn geboortestad achter 
mij gelaten. Na wat omzwervingen in de buurt van mijn studentenstad Leuven, ben ik uiteindelijk in 
Vilvoorde beland. In de week werk ik als communicatieverantwoordelijke bij het Fonds voor de 
beroepsziekten. Een leuke en vooral heel gevarieerde job. Voor hobby’s heb ik de laatste tijd wat 
minder tijd, maar ik probeer een drietal keer per week toch wat te sporten. Reizen is één van mijn 
grote passies. Als ik te lang in België zit, dan begint het te kriebelen. Maar nu begint het hier toch 
vooral heel erg te stinken, Kraftwerk! 
 
-Geef toe dat je prestaties verdacht zijn. Hoe komt het dat je nu blaakt van het zelfvertrouwen terwijl 
je vorig jaar te vergelijken viel met een natte dweil? 
 
Ik heb me bewust vorig jaar wat in de buik van peloton genesteld zodat niemand dit jaar erg veel met 
mij zou rekening houden. Zo kan ik eigenlijk op een diefje me naar voren smijten. Voor iemand er erg 
in had, had ik de leiderspositie vast. 
 
-Klopt het gerucht dat je uit het Landschap werd gezet om plaats te maken voor een nieuwe kopman? 
 
Onze coach heeft een heilig vertrouwen in Sammie. Het feit dat Sammie al heel lang geen 
noemenswaardige prestatie meer heeft neergezet, doet daar blijkbaar niets van af. Er moest dus 
iemand vertrekken bij het Landschap. Ivan en ikzelf hadden vervolgens het plan gesmeed om een 
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nieuwe kliek op te starten. Het concept heeft even geleefd, maar uiteindelijk hadden we te weinig 
financiële middelen om de rebellenkliek effectief van de grond te krijgen. Ivan is uiteindelijk naar de 
2recyclisti gegaan, terwijl ik bij het Landschap ben gebleven. Het is al veel te lang geleden dat we nog 
eens de kliekranking gewonnen heb, dus hopelijk slagen we daar dit jaar in met het Landschap. Van 
dat rebels karakter heb ik momenteel geen last meer (nvdr: op het moment dat Alexander dit zegt, 
probeert hij in feite krampachtig Kraftwerk te wurgen met zijn eigen sok. Vanaf hier neemt Marco dan 
ook het interview over).  
 
-Op welke positie zul je staan na de ronde van Lombardije? 
 
Het is nog erg vroeg om daarover nu al een pronostiek te maken. Er zijn zoveel ijzersterke ploegen en 
er hangt toch wel veel af van het nodige geluk. Een valpartij kan snel roet in het eten gooien. Een 
plek bij de eerste vijftig is op zich een behoorlijke prestatie, maar de top 10 halen is natuurlijk een 
prestigezaak.  
 
-Juichte je in- of uitwendig toen Pozzato in de Omloop ten val kwam? 
 
Niet echt eigenlijk. Het was maar de eerste koers van het jaar. In principe probeer ik ook nog wel wat 
van de koers op zich te genieten, ook al maakt Gigabike het quasi onmogelijk om nog neutraal naar 
een wedstrijd te kijken. Een valpartij wens ik geen enkele renner toe. 
 
-In je beste Gigajaar tot nu toe, 2004, was je ook al eens een tijdje leider. Is Gigabike nu moeilijker? 
 
Gigabike wordt elk jaar wat moeilijker omdat er steeds meer en meer gedreven gigabikers bijkomen, 
maar dat is natuurlijk ook net de charme van het spel. Het zal niet eenvoudig worden om die prestatie 
nog eens te herhalen, maar ik wil het graag proberen. Mijn broer Benjamin is er al twee jaar na elkaar 
in geslaagd om de top 10 te halen (in 2007 en 2008) en die jongen kent echt wel geen bal van koers. 
Kortom, eigenlijk moet zoiets voor iedereen toch haalbaar zijn? Ondertussen doet er trouwens nog 
een derde broer van de familie Van de Sande mee aan dit spel. Christophe is een echt natuurtalent. 
Zo heeft hij na periode 1 Backstedt, Botero, Hamilton en Schumacher uit kunnen transferen. 
Volkomen risicoloos. Daar kunnen die mensen die Boasson Hagen uit hun ploeg hebben gezet nog iets 
van leren!  
 
-Zwijg over Gigafouten, jij vergeet ook weleens een Hausslertje. Goed, over dat Landschap nog even, 
verwacht je na de transfer-affaires volgend jaar nog bij dat gezelschap te rijden? 
 
Het is nog een beetje te vroeg om die vraag te stellen. Maar als het van mij afhangt, wil ik uiteraard 
graag blijven! Het Landschap is echt een heel plezante bende waarin veel gelachen kan worden en 
waar veel waardevolle tips in de groep worden gesmeten. Met zulke gemotiveerde ploegmaats en 
vooral zo’n geweldige coach zou ik niet durven dromen van een ander team ! ….. (Na een paar 
seconden stilte en met een schuw rondkijkende blik)…. zeg trouwens… off the record…. kunnen jullie 
niet ergens op de website een advertentie plaatsen. Iets in de trant van “Wil jij volgend jaar de 
kliekranking winnen? Trek je graag alles in het belachelijke, maar vooral je ploegmaats ? Kom dan 
volgend jaar bij de Rebellenkliek!  
 
-En degenen die het hele jaar als een fanaat Gigabike spelen zijn dan zeker de Rebellin kliek? Nee 
bedankt. Toon je koerskennis eens door iets slims te zeggen over het vervolg van het wielervoorjaar! 
 
Ik denk dat Greg van Avermaet geen top 10 haalt in Luik-Bastenaken-Luik ! 
 
-Gewaagd. Je favoriete renner is Pavel Tonkov. Weet je ook nog waarom? 
 
Geen flauw benul. 
 
-Je bent occasioneel ook interviewer Alex. Hoe voelt het om aan de andere kant van de micro te 
staan?  
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Ooit al eens in een beerput gezeten? Het was fijn kletsen en ik hoop op het einde van het jaar nog 
eens een interview te mogen geven, maar dan liefst ergens in open lucht. Kunnen we dat niet nu al 
afspreken? 
 
Op dat moment werd ons interview evenwel plots onderbroken. De Civiele Bescherming viel binnen 
om Kraftwerk mee te nemen voor verhoor. Zijn sokken werden ter plekke verbrand. Later die avond 
werd er op het nieuws gewag gemaakt van een extreem hoge CO2-uitstoot die dag. 
 
Interview : Marco Vroege & Steven Raeman 
 
 
 
 

2. Gigabike sprak met Dimitri Merckx 
 
Gigabike sprak met Dimitri Merckx - winnaar Ronde van Vlaanderen (22/04/2009) 
 
-Op drie jaar tijd win je twee keer de Ronde van Vlaanderen, twee keer Kuurne-Brussel-Kuurne en 
één keer de omloop Het Nieuwsblad én Parijs-Roubaix. Grote honger Dimi? Of last van je 
achternaam? 
 
Het is geen geheim dat ik van de voorjaarsklassiekers elk jaar mijn hoofddoel maak. Draaien en 
keren, vlammen over stroken van blauw basalt en ontploffen op Vlaamse hellingen ligt me nu eenmaal 
het best. Elk jaar heb ik inderdaad grote honger om die koersen naar mijn hand te zetten en probeer 
ik mijn ploeg beter voor te bereiden. Ik selecteer enkele ervaren flandriens en vul aan met wat jong 
geweld. Ik ken mijn plaats in de kliek, iedereen weet dat ik in die koersen de kopman ben. Dat ik ook 
kliekgenoten de overwinning gun, merkte je wel in de Brabantse Pijl in enkele dagen geleden in Parijs-
Roubaix. Heb je het podium gezien van de helleklassieker? (glundert) Das Landschaft op 1, 2 en 3. 
Wat een koers! 
 
-Wen je ondertussen al aan de opeenvolging van de overwinningen? 
 
Nee, eens je eerste overwinning binnen is, wil je meer! Mezelf op nummer 1 zien staan geeft me elke 
keer een super gevoel! Het zijn stuk voor stuk zo'n mooie koersen om te winnen... De manier waarop 
verschilt ook vaak. Vorig jaar won ik de Ronde op restbudget na een spurtje met twee. Dit jaar kwam 
ik alleen over de meet. Ik krijg er absoluut geen genoeg van!  
 
-Wat is er zo schoon aan die voorjaarskoersen? 
 
Tja... wat is er niét mooi aan? Je hebt enkele maanden geen koers meer gereden, de Ronde van 
Qatar en de Tour Down Under zijn op tv gepasseerd. De spanning stijgt, de kranten staan er vol van. 
Als je dan de eerste koers van de Gigabikekalender kan winnen, dat is de max! Bovendien ligt het 
parcours van een voorjaarskoers me. Ik weet dat ik geen kans maak in lange rittenwedstrijden of 
wereldbekerkoersen in de Ardennen. Daar hebben andere kliekgenoten wel de knowhow voor.  
 
-Welke wedstrijd win je het liefst? 
 
Da's een moeilijke vraag... Ik win alles graag, vooral dan de koersen die ik nog nooit won. Dwars door 
Vlaanderen is me nog niet gelukt. Gent-Wevelgem staat ook nog niet op mijn palmares, alhoewel ik er 
dichtbij zat dit jaar (DM werd tweede nvdr). Als ik moet kiezen, is het de Ronde van Vlaanderen. Dan 
voelt ik me écht een flandrien! 
 
-Heb je renners die je liever hebt dan andere? Dewelke? 
 
Renners die de koers doen ontploffen! Wat Boonen deed in de Hel, Devolder op de Muur, daar heb ik 
de grootste bewondering voor. Natuurlijk hou ik ook van renners die me een overwinning opleveren. 
Ista die naar de tweede plaats spurt in de Omloop, Quinziato die sterk presteert in de Heilige Week, 
dat zijn mannen van mijn hart (lacht).  
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-Hoe is het in je kliek 'Das landschaft'? Het lukt weer aardig heb ik de indruk ... 
 
De sfeer is heel goed! We zitten ondertussen aan 10 overwinningen... Op het einde van vorig seizoen 
hadden we er 21 op de teller als ik me niet vergis. Wie weet doen we dit jaar nog beter! Onze 
spurtbommen JayJay Raeman en Buizer zijn klaar voor het rondewerk, terwijl we ook nog enkele 
mannen voor het algemeen klassement hebben. De kapitein is tevreden, onze kliek komt positief in 
het nieuws... We fietsen op wolkjes momenteel, ja. 
 
-Heb je nog doelstellingen dit gigajaar? 
 
In periode 3 zijn er de nationale kampioenschappen en in periode 4 de Benelux Ronde waar ik sterk 
wil presteren. Voor de rest hangt het af van het vormpeil van mijn ploeg.  
 
-Hoe reageren niet-gigabikers op deze klinkende overwinningen? 
 
De eerste vraag die iederéén stelt: 'En win je daar geld mee?'. De meeste niet-gigabikers begrijpen de 
waarde van zo'n overwinning niet. Maar dat raakt me niet. Sommige collega's en vrienden raken wel 
meer en meer geïnteresseerd in het spel. Dirk Smits en Philippe Bracke doen mee sinds 2008 en nu ze 
allebei hun eerste overwinning beet hebben, zijn ze zo mogelijk nog meer Gigabikeverslaafd! Ik ben 
blij dat hun uren, dagen voorbereiding beloond werden.  
 
- Merckx en Bracke, die wonnen in de jaren zestig samen ergens in Italië... 
 
De koppeltijdrit Trofeo Baracchi in '66 en '67! We hebben er al vaak om moet lachen als we samen 
wat kilometers gaan doen. We zijn verzot op koersweetjes! We verzamelen weetjes als voorbereiding 
op de GigaFinish-Quiz! Een vraag over deze koers mag dus zeker komen!  
 
- Over de inhoud van de quiz mag voorlopig nog niet gecorrespondeerd worden. Nog veel succes met 
je ploeg en ik zie je op de Gigafinish! 
 
Interview : Steven Raeman 
 

 
 
 
3. Gigabike sprak met Jozef Ghekiere en Dirk Smits 

 
Gigabike sprak met Jozef Ghekiere (winnaar Gent-Wevelgem) en Dirk Smits (winnaar 
Parijs-Roubaix) (01/05/2009) 
 
Wevelgem en Roubaix liggen slechts een kilometer of 15 van elkaar vandaan verwijderd. Gigabike 
besloot dan ook ergens aan de Belgisch-Franse grens de winnaars van Gent-Wevelgem (Jozef 
Ghekiere) én Parijs-Roubaix (Dirk Smits) een dubbel-interview af te nemen. Twee sprekers met elk 
hun eigen benadering, Jozef gevat en kort van stof, Dirk die wat langer nadenkt en niet spreekt van 
antwoorden maar ‘overpeinzingen’. Tijd om de winnaars nader aan u voor te stellen! 
 
-Gefeliciteerd met jullie klassieke zege! Hoe hebben jullie de wedstrijd beleefd? 
 
Jozef: Allereerst bedankt voor de felicitaties!  
 
Dirk: Iedereen die van wielrennen houdt, zal wel op het puntje van zijn stoel gezeten hebben bij de 
beelden van deze heroïsche titanenstrijd. Dus ook ik heb nagelbijtend en tenenkrullend naar deze 
wedstrijd gekeken en genoten van het stampen en stoempen, van het vallen en opstaan van deze 
moderne gladiatoren.Toch vond ik het jammer dat het vluchtersgroepje uit elkaar geslagen werd, 
want dat had de spanning zeker ten goede gekomen. Niet gezeurd echter, je concurrenten tot het 
uiterste drijven zodat ze risico's moeten nemen, behoort nu éénmaal tot het koersgebeuren en de 
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winnaar heeft altijd gelijk, zelfs als de hele meute door pech wordt geteisterd of in de bezemwagen 
wordt opgeborgen. 
 
Jozef: En de woorden van Dirk gelden natuurlijk ook grotendeels voor ‘mijn’ koers, Gent-Wevelgem.  
 
-Was deze wedstrijd voor jullie ook het hoogtepunt van het wielerseizoen? Of kan je ook nog van 
koers genieten zonder dat je zelf wint? 
 
Dirk: Als gigabiker behoort deze wedstrijd voor mij tot een - hopelijk - voorlopig hoogtepunt.Tijdens 
het koersverloop had ik in de smiezen dat mijn renners prima werk verrichtten en dat de kans op een 
goed eindresultaat mogelijk was, vooral toen Johan Vansummeren uit de achtergrond als een duvel 
uit een doosje terugkeerde. Op de eindoverwinning had ik eerlijk gezegd niet gerekend omdat ik 
meende dat de meer ervaren gigabikers deze vluchters tevens in hun ploeg opgesteld hadden. 
Daarom ervaar ik mijn overwinning toch een beetje als een mooie prestatie dankzij een rotsvast 
geloof in mijn dertig discipelen, waarvan er acht mij aan een glorieuze zege hebben geholpen en mijn 
vertrouwen in hen hebben versterkt. 
Toch kan ik met volle teugen genieten van de wedstrijden waarin mijn renners niet aan de bak komen 
of maar met enkelen aan de start verschijnen. Grote kampioenen moeten in mindere momenten 
groots blijven en koers is koers. 
 
Jozef: Zeker, het is lekker meegenomen als je eens wint, maar ik kan ook genieten zonder te winnen. 
 
-In het Giga-archief zien we van Jozef slechts 2 eindklasseringen buiten de top 400 en geen enkele 
bijzondere individuele uitslag. Ook Dirk's debuutjaar was niet echt opmerkelijk. Wat heeft ervoor 
gezorgd dat jullie in 2009 wel raak schoten? Een andere voorbereiding? 
 
Jozef: De eerste jaren zijn de moeilijkste, dus is het wat aanpassen.  
 
Dirk: In vergelijking met mijn vorige deelname heb ik gekozen voor een ietwat uitgekiende aanpak. 
Het is zeer eenvoudig een volledige ploeg samen te stellen met uitsluitend sprinters of met elegante 
Italianen. Mijn doel is vooral een evenwichtig conglomeraat bijeen te krijgen, je zou kunnen stellen: 
voor elk wat wils, een sprintbommetje hier, een metronoomrijdertje daar, een berggeitje op de klim, 
een klassementrijder in de vallei en een klassiek renner op de kasseien. Deze werkwijze vergt wel wat 
gepuzzel en zorgt voor een team dat niet iedere week met de bloementuil staat te zwaaien, maar in 
de koers wel geregeld - dat is althans de bedoeling - zijn neus aan het venster komt steken. 
 
-Ik herken het helemaal! Het woord metronoomrijdertje ga ik trouwens ook in Nederland proberen in 
de markt te zetten, waarvoor dank. Nu we toch zo bezig zijn, Dirk, jij bent lid van 'das Landschaft', dat 
het volledige podium in Roubaix bezette en al een aantal kassiekoersen won. Een vergelijking met 
Quickstep is snel gemaakt. Met wie vergelijk jij jezelf dan? Boonen, Devolder, Van Impe of Wynants? 
 
Dirk: Iedere vergelijking met één van deze renners is uit den boze. Laten we het maar houden op een 
goeie mix van deze vier. Wat ik wil benadrukken is dat onze kliek het schitterend heeft gedaan: de 
eerste drie plaatsen worden bezet door Landschafters. Deze prestatie vind ik even lovenswaardig als 
mijn persoonlijke victorie.  
 
-En Jozef, over jouw kliek, hoe is het bij de kliek 'Senioren Nou En'? Is dat echt een oudemannenhuis, 
of ...? 
 
Jozef: Persoonlijk ken ik mijn medespelers niet, maar wel via e-mail eens ontmoet. Maar een oud 
mannenhuis is het zeker niet, je bent maar zo oud; als je het zelf voelt! 
 
-Dirk, In tegenstelling tot je kliekgenoten Merckx en Bracke heb je niet een ploeg met enkel 
kasseivreters, wat je zege des te knapper maakt! Toch meer een Devolder type blijkbaar? Wat zijn je 
verdere ambities dit seizoen?  
 
Dirk: Nu de eerste overwinning binnen is, bestaat het gevaar om te gaan zweven: voeten op de grond 
en bescheiden blijven. Deze zege smaakt inderdaad naar meer, maar als ik af en toe een graantje kan 
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meepikken, ben ik een tevreden ploegleider. Als ik in het eindklassement ooit binnen de top honderd 
zou kunnen eindigen, dan is het seizoen geslaagd en liggen de contracten voor mijn renners terug 
klaar. 
 
-Jozef, je hebt opvallend veel Nederlanders in je team, vooral omdat je zelf een Belg bent. Want 
verwacht je nog van je Nederlanders dit seizoen? 
 
Jozef: Neen, dat is puur toeval. Nederlandse renners zijn sterk in het voorjaar en constant. De 
verwachtingen zijn nu wat minder, dus tijd voor een paar wissels!!!!!!!!! 
 
-Vertel eens wat meer over jullie zelf! Wat doen jullie verder in het leven behalve Gigabike spelen? 
 
Jozef: Ik ben een sportliefhebber op rust .Hou me bezig met huishoudelijke taken, lezen van 
sportbladen, prono's invullen, internet,tv kijken, muziek, terrasje doen en vooral supporteren voor 
mijn twee baskettende zonen. 
 
-Dat klinkt heel goed, ga vooral door! Wil je verder nog iets kwijt? 
 
Jozef: Ik wens Gigabike nog veel succes. 
 
Bedankt! Beiden nog veel succes gewenst, en Dirk, wil jij de afsluiting verzorgen? 
 
Dirk: Het spel Gigabike zit vernuftig in elkaar en werkt min of meer verslavend, dus oppassen 
geblazen voor een overdosis, maar op deze manier blijf je van straat en uit de kroeg, discussieer je 
met andere junkies en beterweters, volg je de koers op de voet, verkneukel je aan de roddels en 
randberichten, voel je jezelf als een wielerorakel en doe je intussen geen vlieg kwaad. Blijf trappen en 
win! 
 
En met deze gedachten in het achterhoofd toog uw interviewer huiswaarts … 
 
Interview : Marco Vroege  
 
 

 
 
4. Gigabike sprak met Giovanni Cifelli 

 
Gigabike sprak met Giovanni Cifelli - winnaar Tirreno-Adriatico (02/05/2009) 
 
Hi Giovanni, 
 
I want to ask you some questions for an interview on www.gigabike.be, because of your victory in 
Tirreno-Adriato 2009! Our main interviewer, Steven Raeman, you know him, has sent me for this job 
... I hope you can answer some questions in English because my Italian is quite bad ... 
 
-Congratulations with your victory! Did you expect to win the Tirreno? Your team looked good 
prepared for the race ...  
 
Thank you! I am very happy of the success in the Tirreno as it had been on my radar screen for at 
least a couple of years but I had never managed to get a good result.  
 
-Looking at your in-transfers, it seems youre preparing for the Giro now. Am I right? Who's your 
favorite to win the Giro 2009?  
 
Well, as I was lucky enough to win the last two Giro, I almost feel compelled to try to win again this 
year although a threepeat will be difficult. My favorite for this year's winner is.....Saronni? ;) Seriously 
speaking I do not see a clear favorite, but I hope an Italian will win and that there won't be any bad 
surprise à la Landis, which honestly did kill the interest for the race.  
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-You've participated in Gigabike for 5 years in a row ... but how did someone from Italy discover this 
Belgian game? 
 
That's what happens when you befriend Belgians addicted to cycling! 
 
-It's not the first time you win on Italian soil - in fact, you've won many Giro's stages, Coppa's and 
Trofeo's. Will you try the main thing one day - the general classification of Gigabike?  
 
I tried to have a shot at the general classification my first year, but I quickly realized that I do not 
have the time and knowledge to try to compete for the general ranking. Let's say that if Gigabike was 
the Tour the France I would be a sprinter who can win several stages but never the general 
classification.  
 
-You are a member of 'Das Landschaft', a 'kliek' famous of the many stage victories. You will fit in 
well, but is it different compared to your former kliek, 'Het Landschap'? What are the differences? 
 
It was an honor for me to be part of the Het Landschap, which is constantly one of the best teams in 
Gigabike, but they were too good for me! I think I better fit with my current team which is more made 
of mavericks like me trying to win as many races as possible rather than scientifically calculating all 
moves to win the general classification or the team ranking.  
 
-I ask very little about other things than Gigabike ... but tell us more: what do we need to know about 
Giovanni Cifelli before we finish this interview? 
 
I still enjoy Gigabike very much and I plan to compete for many years to come!  
 
-Thanks for your cooperation!  
 
Thank you and I hope to get another interview after the Giro......  
 
Interview : Marco Vroege 
 
 
 

5. Gigabike sprak met Robin De Smedt 
 
Gigabike sprak met Robin De Smedt - winnaar Luik-Bastenaken-Luik (12/05/2009) 
 
-Robin, net over de finish in Luik. Alles uit het wiel gefietst zoals Andy Schleck deed. Hoe voelt dat? 
 
Plezant eigenlijk. Ik zat voor TV naar de wedstrijd te kijken en toen ik zag dat Gerrans zesde was 
geworden ben ik meteen naar de gigabike website gesurfd en erop los gespiegeld :-) Ik had al vlug 
door dat ik een goede kans maakte op de overwinning toen ik zag dat er maar een beperkt groepje 
was met Schleck, Rodriguez, Rebellin en Gilbert, maar was toch pas echt helemaal zeker toen het ook 
effectief op de website verscheen. 
 
-Hoe ga je Simon Gerrans bedanken? En waarom koos je hem? 
 
Door hem te laten staan in mijn selectie, en met een flinke salarisstijging volgend seizoen in 
Veloquipe. Ik koos hem vooral voor zijn veelzijdigheid (zowel snel als relatief goed bergop) en zijn 
relatief goedkope cq-waarde. Hij kan hoog scoren in de kleine rondes en kan gans het seizoen hier en 
daar punten sprokkelen. Ik wist dat hij dit seizoen een doel had gemaakt van de Amstel, maar had 
niet meteen verwacht dat hij in alle drie de ardense klassiekers zo constant zou presteren. 
 
-Wat vond je eigenlijk van de voorjaarsklassiekers van 2009? Wat was de mooiste? 
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Ik heb de Vlaamse klassiekers vanop een afstand gevolgd - was nl. in Vietnam in die periode - dus 
kan daar eigenlijk niet echt over oordelen. Parijs Roubaix leek wel spektakel op basis van de 
samenvatting die ik op you tube gezien heb. De Ardense klassiekers vond ik redelijk saai eigenlijk, 
Luik Bastenaken Luik was wel de mooiste met de ontsnapping van Gilbert en daarna Schleck, maar 
ook daar was de spanning wel van korte duur. 
 
-Je hebt in vorige jaren al een paar ereplaatsen gehaald in Plouay, Lombardije en Zwitserland. Nu de 
zege in Luik - waarmee wil je je palmares uitbreiden? 
 
Tja, de gelijkenissen met Andy Schleck zijn onmiskenbaar. The sky is the limit :-) 
Neen, eigenlijk is mijn "palmares" behoorlijk leeg voor een vierde jaar gigabike. Mijn doel is nog altijd 
hetzelfde: zo hoog mogelijk scoren in het eindklassement. Ik mik nooit op specifieke wedstrijden, al 
probeer ik de laatste 2 seizoenen wel een paar jokers op te stellen waardoor je toch af en toe eens 
hoog kan eindigen. Omdat ik wist dat ik tijdens RVV/PR op reis was, heb ik voor periode 2 bewust wat 
meer gefocust naar de Ardense klassiekers ipv een meer evenredige verdeling met RVV/PR. Het is nl. 
altijd leuker om een wedstrijd op tv te volgen als je veel renners uit je gigabikeploeg vooraan hebt. 
Met een flinke dosis geluk, is dat dus heel mooi afgelopen voor mij. 
De rest van het seizoen zal ik proberen mijn top-100 stek vast te houden en trachten hoger te 
eindigen dan mijn rugnummer. 
 
-Wat moeten we denken van de kliek De Generale Staf? Een illustere kapitein, maar verder horen we 
er weinig van. Zijn jullie wel een team? 
 
De meest actieve kliek zijn we zeker niet, maar ik denk dat iedereen zich wel kan vinden in de gang 
van zaken binnen het team. Ik ben alleszins tevreden met onze manier van werken. Dit seizoen staan 
we trouwens behoorlijk hoog ! Binnen de kliek heb ik vooral contact met Pieter Loncke en Jeff 
Keppens die ik ook ken in het "echte" leven. 
 
-Kun je iets meer vertellen over je connecties met Baron d'Ola Baillamont-Callipso? 
 
De baron is de illustere geldschieter van mijn Veloquipe-team IJs Bahamont. In de beginperiode van 
veloquipe 2 kwam hij zich regelmatig moeien met de gang van zaken in de ploeg, maar ondertussen 
zijn onze structuren geprofessionaliseerd en komt de baron niet meer op de voorgrond. De goeie 
prestaties van de renners zijn wel nog steeds te wijten aan zijn ijsjes uiteraard :-)  
Voor de lezers die Veloquipe niet kennen: het is een virtueel wielermanagementspel dat zich afspeelt 
op het 2cycle forum. 
 
-Wil je verder nog iets over jezelf kwijt wat we nog niet weten over Robin de Smedt? 
 
Naast een ongezonde dosis passie voor wielerspelletjes, ben ik ook nog eens een onsuccesvol 
tafeltennisser. Gelukkig heb ik een goeie vriendin gekozen die inmiddels al 7 jaar tolereert dat ik een 
groot deel van mijn vrije tijd hier aan verpruts :-)  
En vrije tijd heb ik, want ik werk bij de Vlaamse Overheid, of zoals we het zelf graag formuleren bij 
vacatures: "Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk 
zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie." 
 
-Bedankt, en geniet nog na van de mooie zege! 
 
Bedankt, zal ik zeker doen ! 
 
Interview : Marco Vroege 
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6. Gigabike sprak met Wim Stevens en Bart Delemarre 
 
Gigabike trok naar de Nederlandse groeikernen, en sprak met Wim Stevens, winnaar 
Parijs-Nice en Bart Delemarre, winnaar Ronde van Romandië (14/05/2009) 
 
-Heren, voor jullie beiden een fraaie zege in een rittenkoers. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? 
Hoe heb je het beleefd? 
 
Wim: Ik zag dat ik een mooie selectie had voor Parijs Nice zowel klassementsrijders als sprinters. Ik 
stond bijna altijd in de top 10 dus dan word je toch zenuwachtig, zeker als je nog nooit wat gewonnen 
hebt. Mijn zwakke plek was Samuel Sanchez, want die had ik niet. Gelukkig voor mij viel hij op de 
voorlaatste dag uit. 
 
Bart: Voor mij was het zeer onverwachts. Ieder jaar focus ik me meer op de rittenkoersen dan op de 
kasseienklassiekers. Dit jaar lag de focus nog sterker op het rondenwerk en de heuvelklassiekers. 
Echter door het gemis van enkele goed scorende renners in periode 1 wilde het nog niet zo vlotten. 
Een zege in Romandië was dan ook zeer onverwachts, maar wel meteen mijn mooiste zege ooit. 
 
-Wim, jouw Gigapalmares was nog maagdelijk blank, al is een 33e eindklassering natuurlijk niet 
onaardig. Wat doet dat met je, zo'n zege?  
 
Wim: Ik maak nooit selecties voor dagoverwinningen door bijvoorbeeld alleen maar sprinters te 
nemen. Ik probeer zo hoog mogelijk in het klassement te komen. Ik heb wel een paar top 10 
resultaten gehaald in de Ronde van het Baskenland zowel vorig jaar als dit jaar. En dat vind ik ook 
heel mooi. Maar een echte zege geeft je een mooi gevoel, zeker omdat een aantal collega´s van mij 
(Jan Pronk en Jacques Schutte) er aan meedoen! 
 
-Bart, over top 35-plaatsen gesproken, jij was de vorige jaren 32e, 34e en 32e, en boekte elk jaar 
successen in het rondewerk. Knap, omdat bijna niemand een klassement en dagzeges kan 
combineren. Hoe slaag je hier telkens weer in? 
 
Bart: Mooi dat dit is opgevallen! Dit is een grote frustatie van mij. Als je in de top 30 eindigt, mag je 
namelijk de hele winter op de startpagina van gigabike staan. Het combineren van klassement en 
dagzeges is een kwestie van geluk, ieder jaar probeer je enkele jokers in het team te selecteren, die 
jokers kunnen dan net het verschil maken voor een dagzege. 
 
-Tja, die strategie volg ik dit jaar ook, maar bij mij leidt het tot niets. Mag het over wat anders gaan? 
Wim, de kliek 'Almost 50 in '05' ... zit daar nog een beetje leven in? Of slaat de midlifecrisis nu echt 
toe? 
 
Wim: Onze kliekleider Ed Roos zwengelt zo rond de transferperiode de discussies aan en er zijn er een 
paar die zich daar in mengen. Mijn collega Jacques Schutte en ik voeren bijna dagelijks een discussie 
over wie er wel niet en daar en daar gaan rijden. Dus het is een hele levendige bezigheid.  
 
-Bart, jouw kliek 2recyclisti draait momenteel uitstekend. Gaan jullie dit jaar dan eindelijk een prijs 
pakken? 
 
Bart: Dat is natuurlijk wel het doel. Sinds vorig jaar richten we ons met zijn allen op het klassement. 
Dit zorgde vorig jaar voor een mooie derde plek. Dit viel misschien tegen nadat we geruime tijd op 
één hebben gestaan, maar is gewoon een top prestatie. Persoonlijk heb ik het idee dat we er dit jaar 
beter voorstaan dan vorig jaar. Vorig jaar lag de focus misschien nog te veel op het voorjaar, dit jaar 
heeft iedereen een ploeg dat nog naar boven kan kijken. 
 
-Wim, een Belgische lezer stuurde mij de volgende vraag: 'Bent u echt de acteur die Tom De Decker 
speelt in Thuis?' Wat is je antwoord? 
 
Wim: Helaas, die ben ik niet, maar ik was hem graag geweest.  
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-Laten we het als Nederlanders onder elkaar maar over Nederlandse dingen hebben. Wim, je woont in 
Bergschenhoek, niet elke Gigabiker zal daar een beeld bij hebben. Vertel ons wat meer!  
 
Wim: Ik weet ook niet waarom ik dat gedaan heb. Ik denk soms met weemoed terug aan mijn jaren 
in Den Haag. Maar ja als een huis wilt hebben waar drie kinderen in moeten dan kom je al gauw in 
een VINEXwijk terecht. De Belgische gigabikers snappen deze term waarschijnlijk niet en daar mogen 
ze blij om zijn. Kort gezegd, Bergschenhoek had 20 jaar geleden nog geen 10.000 inwoners maar nu 
wonen er 30.000. 
 
-Daar zal Bart niet van onder de indruk zijn, als inwoner van Almere! Bart, dat lijkt me niet direct een 
plaats die een mens met een traditionele sport als wielrennen associeert. Kun je er in Almere voor 
uitkomen dat je Gigabiker bent?  
 
Bart: Er wordt wel degelijk in Almere gefietst. Gigabike, dat is echter wat minder bekend. Ik heb er 
dan ook niet veel effort in gestoken om het spel uit te leggen 
 
-Over fietsen gesproken, zitten jullie zelf ook op de fiets? Of kijk je vooral tv? Zo ja, NOS of Sporza?  
 
Bart: Ik heb wel een fiets, maar inmiddels heb ik die al weer ruim een jaar niet aangeraakt. Het is dus 
vooral televisie kijken, dit doe ik wisselend op de NOS en Sporza. 
 
Wim: Ik heb ook een fiets! Een racefiets ... maar daar zit ik niet veel meer op. Als het mooi weer fiets 
ik met dat ding naar mijn werk (ongeveer 20 km). Vroeger in de jaren negentig ging ik regelmatig 
fietsen in de Alpen en de Pyreneeën. Dus ik ken alle grote cols uit de Tour de France. Ik kijk 
regelmatig naar het wielrennen, bij voorkeur Sporza. Michiel Wuyts is absoluut mijn favoriet. 
 
Wim: Voor de Giro twijfel ik tussen Basso, Leipheimer en Cunego. Dan gok ik op Basso. Voor de Tour 
zal het wel Contador worden. 
 
Bart: Ik kom op ongeveer dezelfde namen uit. Voor de Giro zijn er twee favorieten; Basso en 
Leipheimer. Voor de tour is er eigenlijk maar één en dat is Contador. Al komt het grootste gevaar 
misschien wel uit eigen ploeg. Zal Armstrong voor Contador rijden? 
 
-Jullie lijken er echt verstand van te hebben! Bedankt voor het interview, misschien willen jullie nog 
iets kwijt?  
 
Bart: Bedankt, het was leuk om een keer uitgenodigd te worden voor een interview. 
 
Wim: Ik wel nog wel iets kwijt aan de organisatie. Bedankt voor dit mooie initiatief. Het heeft mijn 
leven totaal ontregeld, maar ik besef dat ik nu leef. Mijn vrouw wordt er wel eens gek van maar ze 
begrijpt dat het veel voor mij betekent. 
 
Licht ontroerd na deze slotwoorden vertrok de interviewer uit de Vinex-wijk. Ook hij besefte ineens 
weer dat hij leefde ... dankzij Gigabike!  
 
Interview : Marco Vroege 
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7. Gigabike sprak met Alexander Carré 
 
Gigabike sprak met Alexander Carré - winnaar Milaan-Sanremo (16/05/2009) 
 
Alexander Carré is iemand die elk jaar wel hier en daar een zege binnenrijft en zo zijn sponsors 
tevreden stelt. Hij rijdt al rond in het gigapeloton sedert 2001 en slaagde er zowat elk jaar in om 
minstens één zege binnen te halen. Enkel in 2004 en 2006 slaagde Alexander niet in dat opzet. 
Alexander heeft al enkele mooie wedstrijden op zijn palmares staan, maar haalde met Milaan-San-
Remo dit jaar wel een erg grote vis binnen.  
 
-Alexander, je bent onder meer 2-voudig winnaar van de E3-prijs harelbeke en daarnaast heb je nog 
enkele mooie zeges op je palmares (o.a. Rund Um den Henninger Turm en de Benelux-ronde). Met 
Milaan-San-Remo haal je je eerste topklassieker binnen. De mooiste zege van allemaal ?  
 
Ja ik denk het wel. Milaan-Sanremo behoort tot de top 4 van klassiekers die boven de rest uitsteken 
en de wedstrijd kent ook al een lange geschiedenis.  
 
-In 2002 won je geen enkele topklassieker, ondanks een mooie 2e plaats in Vlaanderen’s mooiste, 
maar won je wel de Wereldbeker en het klein grut. Hoe vaak denk je nog terug aan die prachtige 
overwinning?  
 
Ik denk niet zo veel meer terug aan wat er achter mij ligt. Om een klassement te winnen, moet je ook 
het nodige geluk hebben en de juiste transfers op het goede moment doorvoeren.  
 
-Zat je nagelbijtend naar de koers te kijken tijdens Milaan-San-Remo. En wanneer wist je dat je 
gewonnen had ?  
 
Pas twee dagen later wist ik wist dat ik gewonnen had. Aangezien ik in het weekend vaak deelneem 
aan wandelingen, heb ik enkel de laatste 15 km op TV gezien. Dat zijn gelukkig meestal ook de 
belangrijkste. Ik heb toen de wedstrijd bekeken in een taverne te Dinant, maar geen haar op mijn 
hoofd dat er toen aan dacht dat ik gewonnen zou kunnen hebben.  
 
-We zien je nooit bovenaan de gigaranking en ook dit jaar bengel je weer onderaan de staart van het 
peloton. Heb je geen klimmersbenen ?  
 
De laatste jaren zet ik een ploeg neer met bijna uitsluitend spurters. Ik doe dat vooral omdat het de 
laatste jaren zo vaak gebeurt dat ploegen met een goeie basisopstelling toch in het water vallen door 
allerlei dopinggevallen, valpartijen, blessures en schorsingen. Bij gigabike draait het maar om 50% 
kennis. Voor de andere 50% die je nodig hebt voor een goed klassement, ben je vooral afhankelijk 
van geluk en de grillen van sommige organisatoren of instanties. Met voor een specifieke ploeg te 
kiezen kan men toch bijna elk jaar links of rechts een overwinning in de wacht slepen. Meedoen voor 
een goed klassement interesseert mij niet zo veel meer.  
 
-Klim je soms zelf wel eens op de fiets ? En hou je daar ook meer van het vlakke werk ?  
 
Ik fiets wel eens, maar dan inderdaad vooral op het vlakke. Ik fiets ook niet meer dan 50 kilometer, 
want mijn fiets moet ook meer dan 100kg meesleuren.  
 
-Hoe reageerden ze thuis toen je vol trots kon melden dat jij de enige echte winnaar was van Milaan-
San-Remo ?  
 
Ik woon alleen en er is dus niemand op de hoogte dat ik meedoe aan gigabike. Daarnaast heb ik wel 
enkele collega’s die erg veel van wielrennen houden en die ik later op de hoogte heb gebracht van 
mijn zege. Elk jaar vullen wij ook een pronostiek in die geldt voor een heel seizoen (18 wedstrijden). 
We doen dat bij een grote organisatie in de streek rond Aalst.  
 
-Heb je nog ambities voor dit seizoen ? Mik je misschien terug op een zege in het Groot Geschut (de 
oude Wereldbeker)  ? Of mik je eerder op een paar spurtzeges ?  
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Ik hoop nog op een overwinning in een grote ronde, maar dat is zeer moeilijk omdat er tientallen 
personen ook een goede spurtersploeg ingezet hebben.  
 
-In deze Giro heb je alvast een aantal snelle mannen aan de start en ook een paar van de 
topfavorieten zoals Basso en Armstrong. Gaat je dat wat opleveren of las je even een break in om 
daarna een nieuw piek in te lassen ? 
 
Het gaat me in sommige ritten wellicht wel een ereplaats opleveren. In de meeste ritten ga ik evenwel 
geen hoge ogen scoren, omdat ik dit jaar net iets te weinig rasspurters in huis heb.  
 
-Alexander, misschien kan een veelwinnaar als jij ons wel helpen. Welke 3 mannen heb je dit jaar 
absoluut nodig voor een goed gigaresultaat in de Giro ?  
 
Buiten degene die iedereen heeft, heb ik Swift en Farrar als spurters in mijn ploeg ingebracht en als 
outsiders om punten te pakken denk ik aan Jackson Rodriguez en David Garcia Dapena voor de 
bergetappes en bergklassement. 
 
 Interview : Alexander Van de Sande 
 
 
 

8. Gigabike sprak met Diederick van Ek 
 
Gigabike sprak met Diederick van Ek - winnaar Waalse Pijl (31/05/2009) 
 
Diederick van Ek liet vorig seizoen al zien over heel wat talent te beschikken. Zo won hij niet alleen 
het Zwiters Kampioenschap en een rits ritten, maar haalde hij ook mooie resultaten in een aantal 
topkoersen (2de San Sebastian, 7de Waalse pijl en 2de in Luik-Bastenaken-Luik). Dit jaar lijkt 
Diederick het nog beter te doen. 
 
-Diederick, je werd dit jaar al 2de in de Brabantse Pijl om daarna de GP Indurain binnen te rijven. 
Maar daarna werd het nog veel mooier: 2de in de Amstel Gold Race, 3de in Luik-Bastenaken-Luik en 
1ste in de Waalse pijl. Cunego en Valverde zouden voor veel minder getekend hebben. Wat is je 
geheim? 
 
Er is geen geheim. Het komt toch altijd weer neer op het maken van een paar keuzes. Dit jaar zat ik 
goed met bijvoorbeeld Ivanov, maar miste ik renners als Kroon, Gerrans en Gilbert waardoor ik net 
tekort kwam in de Amstel en in Luik. Ze passeerden op voorhand allemaal de revue in mijn 
gedachten, maar uiteindelijk moet je wel nog de knoop doorhakken en de juiste keuze maken. 
 
-Mik je speciaal op dit soort wedstrijden? 
 
Jazeker. Dat is ook wel te zien aan mijn ploeg denk ik. Sowieso zijn de heuvelklassiekers mijn 
favoriete koersen in het seizoen en bovendien zijn de renners die in deze wedstrijden rijden over het 
algemeen het hele jaar actief. Op die manier doe ik dus ook het hele jaar mee om de prijzen. 
Uiteraard kan ik dit jaar niet anders dan tevreden zijn met 3 podiumplaatsen in de voor mij 
belangrijkste week van het seizoen. Toch is de ultieme wens nog niet in vervulling gegaan: winnen in 
Luik. Volgend jaar onderneem ik zeker een nieuwe poging. 
 
-Diederick, je bent 29 lentes jong. Van een wielrenner wordt dan al eens gezegd dat hij dan zijn piek 
bereikt. Hoe zit dat bij jou? 
 
In het gigabikewereldje ben ik nog maar een beginner. Ik ga er dus vanuit dat de mooiste jaren nog 
moeten komen. Er zijn nog zoveel doelen te bereiken: de Amstel, Luik, San Sebastian, Lombardije, het 
WK, een Touretappe, nummer 1 worden in de Covatheo-ranking. Stuk voor stuk zijn dat doelstellingen 
die ik de komende jaren wil realiseren. 
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-Ondanks je topprestaties bengel je onderaan het klassement. Koester je hier nog ambities? 
 
Nee, ik kies duidelijk voor de eendagskoersen en accepteer dat ik daardoor geen rol speel in het 
klassement. Mijn mikpunten zijn een topnotering in de Covatheo-ranking en goede klasseringen in San 
Sebastian en Lombardije. En misschien stiekem een leuk extraatje in de Tour, de Vuelta of het WK. 
 
-Wie is je favoriete renner en waarom? 
 
Zoals gezegd, hou ik van renners die het hele jaar presteren en dan bij voorkeur renners die 
aanvallend rijden. In het verleden waren dat bijvoorbeeld Bartoli, Boogerd, Bettini, Pantani en Ricco 
en tegenwoordig juich ik voor Valverde, Rodriguez, Cunego en de broertjes Schleck. Als ik er eentje 
moet kiezen, ga ik voor Joaquim Rodriguez. Zoals hij de laatste twee jaar won op de Montelupone, 
fantastisch. Hopelijk wint hij snel eens een echt grote koers. 
 
-Een paar renners die traditioneel erg sterk scoren in de Ardennen, vielen onlangs in ongenade 
wegens vermeend dopinggebruik (Valverde, Rebellin, Pfannberger). Wat vind je hiervan? 
 
Ik heb daar een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant ben ik altijd blij verrast als ik renners vanuit het 
niets mooie dingen zie doen, zoals bijvoorbeeld Ricco vorig jaar in de Tour. Tegelijkertijd zet ik 
evenwel vaak meteen een rem op mijn enthousiasme. Ergens hou ik er altijd rekening mee dat 
grootse prestaties waarschijnlijk tot stand komen door hier en daar een hulpmiddel te gebruiken. Gek 
genoeg overheerst bij mij toch altijd weer de liefde voor de sport en ben ik de volgende keer weer net 
zo enthousiast. 
 
-Zijn jouw eigen prestaties trouwens wel zo zuiver op de graat? 
 
Geen commentaar. 
 
-Als kenner van het klassieke werk, verwachten we ook van jou nog een tip. Kun je ons al eens gauw 
de komende winnaars van San Sebastian, Hamburg, Plouay en Lombardije geven? 
 
Ik ga voor Kolobnev, Freire, Voeckler en Samuel Sanchez. 
 
-470 transfergekke gigabikers zullen je later dit jaar nog erg dankbaar zijn Diederick! 
 
Dat is graag gedaan. Ik vond het een hele eer om gevraagd te worden voor een interview. Hulde voor 
jullie site en voor gigabike in het algemeen! Mag ik trouwens nog even mijn kliekgenoot Jasper 
Blokland een compliment geven voor zijn winst in de Amstel en Erik Suik veel succes toe wensen in de 
Giro? 
 
-Dat heb je bij deze gedaan, Diederick! We wensen je nog veel gigaplezier. 
 
Interview: Alexander Van de Sande 
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9. Gigabike sprak met Frits Samoy - winnaar Catalonië (14/06/2009) 
 
Gigabike sprak met Frits Samoy 
 
Het is altijd leuk als je naaste familie van de stichters van gigabike kan interviewen. Kwestie van eens 
wat randinformatie te bekomen. We trokken op een vroege ochtend naar de erg succesvolle gigabiker 
Frits Samoy die net op de rollen z’n benen aan het opwarmen was. 
 
-Wie is Frits Samoy? Omschrijf jezelf eens. 
 
Frits Samoy is de jongste telg uit het geslacht Samoy uit Wevelgem. Ondertussen reeds 15 jaar 
uitgeweken naar het Waasland, meer specifiek de parel van het Waasland Sombeke. Ik leef daar 
gelukkig samen met mijn vrouwke en mijn drie schatten van kinderen. Naast mijn professionele 
bezigheid als boekhouder van het plaatselijke OCMW, hou ik me vooral bezig met verbouwen (37-
jarenplan) en ben ik intensief actief in het amateurtoneel. Twee jaar terug hebben we een nieuw 
theatergezelschap opgericht in Temse, dat begin dit jaar zijn eerste productie op de planken heeft 
gebracht. Niet zonder succes, wie meer wil weten, vindt ons op www.theaterflanel.be. 
 
-Hoe staat het met jouw eigen persoonlijke sportieve belevenissen ? 
 
Zoals geweten binnen familiekringen ben ik een fervent fietser. Ik fiets dan ook iedere dag 4 kilometer 
heen en terug naar mijn werk. Voor de rest beperkt ik mij tot passief sporten, waarbij turnen een van 
mijn favorieten is, niet in het minst omdat mijn 2 zonen beiden competitief aan toestelturnen doen. 
Met als voorlopig hoogtepunt een bronzen medaille op het Vlaams Kampioenschap AGH b-niveau. 
 
-Had je gepiekt naar deze wedstrijd of is het eerder toeval geweest? 
 
Nee ik heb niet specifiek ingezet op deze wedstrijd, maar toch is het niet echt toeval. Na een mislukte 
seizoensstart heb ik vanaf de eerste transfertperiode mijn ambities bijgesteld. Gezien mijn drukke 
theatervoorbereidingen had ik niet de tijd om een sterk team uit te dokteren, daarom opteerde ik in 
tweede instantie voor een sterk Spaans team, met als optiek om goed te scoren op het nationaal 
Spaans kampioenschap. Het is dan ook geen toeval dat ik inderdaad een puike prestatie kon 
neerzetten in de Volta Ciclista a Catalunya. Ik blijf dus nog ambities koesteren voor het nationaal 
kampioenschap. 
 
-Je bent de laatste tijd op meerdere fronten succesvol. Je wint in dezelfde periode Catalunya, een rit 
in de Giro en een rit in de Dauphiné (terwijl je eerder ook al een rit in het Baskenland won). Hoe doe 
je dat? 
 
De ritoverwinning in het de ronde van het Baskenland ligt natuurlijk in de lijn van mijn ambities, de 
andere twee ritten zijn zoals bij zovele andere gigabikers eerder aan het toeval te wijten, maar dat 
neemt niet weg dat ik er niet minder fier op ben. Vooral het gevoel om twee keer op dezelfde dag op 
het hoogste schavotje te staan is onvergetelijk. Het leedvermaak is nog des te groter om dat op het 
forum in het begin van het seizoen er nogal smalend gedaan werd over mijn eerste selectie.  
 
-Op het forum kwamen er bij de start van het seizoen nogal laagdunkende opmerkingen over jouw 
startselectie. Heb je nog zin om die mensen van weerwoord te dienen? 
 
Ik denk dat dat niet meer nodig is, de resultaten spreken voor zich. Bij deze, excuses kunnen gepost 
worden op het forum. Ik zal vandaag nog eens iets uit mijn mouw toveren. 
 
(nvdr. Dit interview werd afgenomen in de ochtend van de Dauphiné rit met aankomst op de Ventoux. 
Frits komt later die dag als eerste over de streep. Z’n tweede overwinning al in deze Dauphiné. Bij 
winst had Frits beloofd de champagne te geven aan de gigabike reporter. Bedankt Frits!). 
 
-In het algemeen klassement bengel je wel vanachter. Geen ambitie aldaar? 
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Gigabike spelen betekent keuzes maken, zeker als je niet over voldoende tijd en bijgevolg kennis 
beschikt om een superteam uit te bouwen. De voorbije jaren was mijn doelstelling steeds om bij de 
eerste helft van het peloton te eindigen. Een beetje anoniem in de massa. Na de gemiste start dit jaar 
kreeg ik van mijn sponsor de opdracht om mij iets meer in de kijker te werken. En ziedaar, het is 
zowaar gelukt. Enfin, nee, geen ambitie meer voor het klassement, al hoop ik wel nog om wat 
plaatsen te kunnen stijgen, al vrees ik dat mijn team niet klaar is voor de Tour de France. 
 
-In de eerste gigabike editie eindigde je zowaar in de top tien. Waaraan schrijf je die sterke prestatie 
toe? 
 
Het gigabike concept is natuurlijk volledig ontsproten aan het brein van de stichters, maar in de jaren 
ervoor organiseerde Sammie (Peter dus) al beperkte competities binnen de vriendenkring, waarbij er 
de nodige feedback werd gegeven op de wedstrijdformules en mogelijkheden. Gezien het internet nog 
niet alom tegenwoordig was, waren dat telkens wedstrijden met vaste ploegen en voor een beperkte 
competitie. De Tour de France was er zo een van, alsook de wereldkampioenschappen voetbal. Het 
lag voor de hand dat wij als pioniers meededen aan Gigabike. Mits de nodige tips hier en daar 
stoomde ik mijn ploeg samen en dat resulteerde in die top-tien plaats. Eerlijkheidshalve dien ik hierbij 
natuurlijk te melden dat er toen nog maar een goeie zestig deelnemers waren, en dat het concept 
voor iedereen nieuw was. Los daarvan blijft het natuurlijk fijn om dit op je palmares te zien staan. 
Misschien moet ik dan toch maar overwegen om toe te treden tot het steunfonds, zeker met de 
overwinningen van dit seizoen krijg ik zodoende toch al een mooi visitekaartje. 
 
-Je hebt al meer zeges geboekt dan wie ook in de familie (ook je neven Daam Van Reeth en Kris 
Minne doen mee). Doet dat deugd? 
 
Uiteraard, tot vorig jaar hield ik zelf de uitslagen, ploegsamenstellingen en het klassement van de 
familie, in de ruime zin, want ook de neven van de neven, zijnde de clan Roose stond hierin, alsook 
enkele goeie vrienden van De Klub, bij in een eigen rekenblad, inclusief de nodige grafieken en 
statistieken. Ik heb al spijt dat ik er dit jaar geen tijd voor had, gezien mijn geslaagd voorseizoen. Heb 
ik trouwens al gezegd dat het wel leuk is om zo’n truitje te mogen dragen? Als ik al een ambitie gehad 
zou hebben, is het wel om zo’n gigabike-site-truitje binnen te rijven. Gelukkig zorgt Sammie ervoor 
dat er voldoende truitjes zijn om te verdelen 
 
-Tussen 2003 en 2007 verdween je van de gigabikebühne. Wat was de reden voor je tijdelijke 
afwezigheid? 
 
In die periode heb ik de activiteit binnen mijn 37-jarig verbouwingsproject een beetje opgevoerd, 
waardoor de vrije tijd volledig ging naar het afbreken van bijgebouwen, het maken van mortel, het 
kuisen van stenen, elektriciteit leggen en nog zoveel meer. Nadat de ruwbouwwerken achter de rug 
waren, heb ik opnieuw de draad weer opgenomen met die oude traditie van spelen met de 
coureurkes. 
 
-Hoe is de sfeer binnen de kliek der Wase Wielerwolven ? 
 
Toen ik terugkeerde in het gigapeloton, besloot ik er helemaal voor te gaan. Een van de middelen 
daarvoor was aansluiten bij een kliek. Als (ingeweken) Waaslander leek me de Wase Wielerwolven 
voor de hand te liggen. Al hadden de Pioniers toen ook interesse. Ik heb wel het idee dat de Wase 
Wielerwolven meer een geografisch gegeven zijn. In tegenstelling tot sommige andere klieken is er 
geen gestructureerd overleg. Al kan dat natuurlijk ook aan mezelf liggen. 
 
-Je achternaam is gigabike minnenden niet onbekend. Hoe is het om de broer van Peter (Sammie) te 
zijn? 
 
Eigenlijk zou je die vraag moeten stellen aan Peter, hoe is het om de broer te zijn van… Los van 
Gigabike is het natuurlijk fantastisch om de broer te zijn van. We komen heel goed met elkaar 
overeen, behalve in gigabike zitten we ook nog samen in De Klub, een vriendenkring die op 
onregelmatige basis samenkomt om gezelschapsspellen te spelen, waarvan de meesten trouwens ook 
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actieve Gigabikers zijn. En af en toe doen we samen eens een kwisje. Daarbuiten zien we elkaar 
natuurlijk ook op allerlei familiale activiteiten. 
 
-Schoten jullie goed op toen jullie klein mannen waren? Waren jullie competitief ingesteld? 
 
Er is een klein leeftijdsverschil (bijna 6 jaar), waardoor het in onze kindertijd niet altijd koek en ei was. 
We hebben dan ook wel een paar zware puberjaren gehad. Maar met het ouder worden hebben we 
die overschot aan energie gekanaliseerd in gezonde competitie. Legendarisch waren dan ook onze 
vier-op-een-rij marathons, waarbij we onder ons tweeën Belgische, Europese en 
Wereldkampioenschappen organiseerden. Ook Risk heeft ons menig uur bezig gehouden, hiervoor 
hadden we zelfs een eigen reglement opgemaakt om dit te kunnen spelen met z’n twee. 
 
- Kijk, dat zijn nu eens verhalen waar we iets aan hebben. Bedankt voor de openhartigheid Frits. Ben 
jij ook zo zot van cijfertjes en statistieken of is dat eerder een afwijking van je broer?  
 
Het zal in de genen zitten. Ik kan mij inderdaad ook goed amuseren met het analyseren van cijfertjes 
en het opmaken van statistieken. Excel is dan ook mijn favoriete computerprogramma. Dat ons vader 
zijn hele professionele leven boekhouder was, zal daar ook wel niet vreemd aan zijn. 
 
-Wie is je favoriete renner en waarom? 
 
Momenteel heb ik niet echt een favoriet, vooral omdat Vinokourov, mij in het verleden een lijntje heeft 
gezet. Als ik dan toch moet kiezen, kies ik voor Greg Van Avermaet, de renner van achter den hoek 
om zo te zeggen. 
 
-Ik kreeg een mail binnen dat ik zeker deze vraag aan jou moest stellen, dus bij deze : Wie is de 
sportiefste van de familie ? En wie de slimste ?? 
 
De sportiefste, ongetwijfeld mijn zoon Wannes. Hij volgt sportschool (9 uren sport per week) en traint 
daarbuiten ook nog zo’n 16 uur in de turnzaal van de Kerels te Waasmunster. 
De slimste? Zonder enige discussie, ons vader. Gelukkig hebben we er elk ons deel van mee 
gekregen. 
Of was het de bedoeling dat ik hier twee keer Sammie antwoordde? Enfin ik geef het toe, hij is 
sportiever en slimmer, kwestie van zijn imago op de gigabikesite niet teveel te schaden. 
 
-Dat lijkt mij ook het slimste Frits. Bedankt voor dit interview en succes straks op de Ventoux. 
 
Interview: Steven Raeman 
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10. Gigabike sprak met Gilles Defever 
 
Gigabike sprak met Gilles Defever - winnaar Baskenland (*) (14/06/2009)  
 
(*) Gilles won intussen ook de Dauphiné maar dat was ten tijde van dit interview nog niet bekend. 
 
-Gilles, proficiat met je overwinning in de Ronde van het Baskenland! Toch een schitterende koers om 
op je palmares erbij te zetten. Stel jezelf eens voor aan het gigabikend peloton? 
 
Ergens in juni word ik papa van een meisje! En daarmee is het belangrijkste over mezelf wel gezegd. 
Alles draait nu om haar ;-) 
 
-Had je gehoopt met de bloemen te mogen zwaaien in het Baskenland? 
 
Jazeker, ik hou ontzettend veel van kleine rondes waarbij alles in één week samengebald zit. Grote 
rondes vind ik minder boeiend. Soms je zie er een week lang dezelfde treintjes tegen elkaar sprinten. 
De Ronde van het Baskenland is toch één van de meest prestigieuze kleine rondes met een 
indrukwekkend deelnemersveld: Het stond dan ook met stip op één als seizoensdoel. Met een plaatsje 
op het podium was ik al tevreden geweest. De overwinning maakte mij helemaal gek!  
 
-Je bent meervoudig winnaar van de Ronde van Duitsland en voormalig Duits kampioen. Wat vind je 
van de teloorgang van het wielrennen in Duitsland. Vind je het jammer dat één van je favoriete 
gigakoersen niet meer op de kalender staat? 
 
Die Duitsers hebben dan ook geen (koers)cultuur: Voor het grote publiek staat wielrennen daar 
synoniem voor Ullrich en doping. Toch wel spijtig, want met name Wegmann en Voigt zijn echte 
coureurs naar mijn hart. Bovendien leverde de Ronde van Duitsland elk jaar wel spectaculaire beelden 
op. Ik vond het dan ook een mooie koers. Vooral als ik er zelf kon winnen ;) 
 
-Je hebt ooit de Tour de France gewonnen. Ik neem aan dat dat je mooiste zege tot hier toe is? Is er 
eigenlijk nog wel iets dat zo'n prestatie kan overtreffen? 
 
Hola! Vorig jaar heb ik enkel (?) het eindklassement van de Tour de France gewonnen. De 
totaaloverwinning was niet voor mij, maar wel voor Erwin Evens! Ik begrijp evenwel de verwarring 
hoor. Na afloop van de Tour werden we samen geïnterviewd en werden er ook van ons beide foto's 
genomen. Sedertdien zien nogal wel meer mensen mij aan als een voormalig tourwinnaar. Zelf vind ik 
het toch niet mijn beste prestatie. Je mag me misschien wel voor gek verklaren, maar ik haal meer 
voldoening uit deze overwinning in het Baskenland. 
 
-Mik je dit jaar terug op de Tour? 
 
Op het moment dat de meeste Gigabikers naar de Giro en/of de Tour pieken, probeer ik op 
kousenvoeten in de kleine rondes ertussen te presteren. Maar een ritje winnen in de Tour wil iedereen 
wel. Ik ben daar zeker geen uitzondering op. 
 
-Geloof je dat Armstrong een 8ste Tourzege op zak kan steken? Op wie zou jij je zuurverdiende 
centjes zetten? 
 
Contador zal toch de absolute kopman zijn bij Astana, maar het kan natuurlijk ook als volgt gaan: 
Astana kan de bankgaranties niet meer betalen en wordt door de UCI geschorst. Op het moment dat 
diezelfde UCI de schorsing van Valverde overneemt, trekt Caisse d'Epargne de ploegloze Contador 
aan. Daarop zorgt Armstrong voor een doorstart van ex-Astana met nieuwe sponsors en hemzelf als 
kopman voor de Tour de France. En zo krijgen we in de Tour misschien nog een spannend duel 
tussen Contador en Armstrong, waarbij geen van beide voor Astana koerst. Als alles, maar dan ook 
werkelijk alles meezit, denk ik wel dat Armstrong een kans maakt. 
 
-Vorig jaar haalde je een 83ste plek in de eindranking en dat is tegelijk je beste prestatie ooit geweest 
(op 5 deelnames). Mik je dit jaar op een betere klassering? 
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Absoluut niet. Met de zwangerschap van mijn vrouwtje en de nakende geboorte van mijn dochtertje 
zal ik helemaal geen tijd meer hebben om intensief te Gigabiken. Dit jaar wordt een overgangsjaar 
met als doel enkele overwinningen en hier en daar een leuk eindklassement in de kleinere rondes. 
Bovendien laat me dat toe om wars van alle logica lekker eigenwijs te doen. Volgend jaar ga ik wel 
voluit voor de eindoverwinning! 
 
-Het is je gegund, Gilles! Veel succes in de Dauphiné en in Zwitserland ! 
 
Interview: Alexander Van de Sande 
 
 
 

11. Gigabike sprak met Eddy Conte  
 
Gigabike sprak met Eddy Conte - meer dan 100 dagen leider in Gigabike (29/07/2009)  
 
Het is eindelijk gelukt om de man die zo dominant de leiding in Gigabike opeist aan de tand te voelen.  
Hier een (eerste?) interview met Eddy Conte. 
 
-Eddy, die leiderstrui zit je als gegoten. In Gent-Wevelgem al in de trui, de Ardennen, Giro, kleine 
rondes, Tour, je laat je trui overal zien. Is er een verklaring voor je succes? 
 
Wat geluk, wat doping maar vooral als een bezetene met het spelletje bezig zijn. Ik tracht zo veel 
mogelijk de live uitzendingen mee te pikken zodat ik kan zien wie goed rijdt en wie wat minder is. 
Voorbereiding is alles. Dus tracht ik zo veel mogelijk op de hoogte te blijven van het laatste 
wielernieuws. Verder tracht ik te leren uit mijn fouten uit het verleden. Maar je hebt ook het nodige 
dosis geluk nodig natuurlijk. Renners die geblesseerd geraken of ziek vallen of uit vorm zijn. Dat zijn 
dingen waar je niet veel controle over hebt maar waar je ploeg mee valt of staat.  
 
-Droom je al over de rest van het seizoen? Er zijn er al meer die nog nachtmerries hebben van de 
Giga-ontknoping ... 
 
En dat zal voor mij ook gelden, vrees ik. Nachtmerries heb ik nog niet gehad en hopelijk blijven die 
achterwege. Enerzijds mag het spelletje voor mij nu gedaan zijn. Maar anderzijds vind ik de 
wielerwedstrijden toch zo mooi om te volgen, het mythische ervan, het afzien van die renners, de 
spanning en sensatie. Elke wedstrijd heeft iets speciaals en dat maakt het zo mooi. Ondertussen 
tracht ik zo veel mogelijk te genieten van die leidersplaats. 't Is toch een eer om aan de leiding te 
staan voor al die wielerkenners. En hopen dat ik het kan volhouden tot het einde. 
 
-Je progressie is enorm. Van 207e naar 67e naar ... ergens hoog ongetwijfeld. Begrijp je Gigabike nu 
beter dan 2 jaar geleden? 
 
Ja, veel beter. Het eerste jaar (2007) was ik vooral geconcentreerd op de voorjaarsklassiekers en had 
ik amper klassementsrenners. Een gevolg van jarenlang Megabike. Ik had wel Contador die Parijs-Nice 
en de Tour won. Ook Rasmussen zat in mijn ploeg. Maar voor de rest moest ik voor het eerst kennis 
maken met al die rondes en de voor mij minder bekende ééndagskoersen. Ik was dan ook met 
beperkte ambities gestart: eindigen in de eerste helft van het klassement en trachten een 
voorjaarswedstrijd te winnen. Het eerste lukte net, het tweede niet. Vorig jaar wilde ik top 100 halen, 
wat ook lukte. Er zat zelfs top 50 in als ik Ballan had gekozen voor het WK. Maar over het algemeen 
was mijn ploegske vorig jaar al heel wat beter (18de na La Doyenne) maar liep het fout vanaf de 
Ronde van Romandië (opgave Dekker) en de Giro. Dit jaar was de ambitie top 10. Iets te ambitieus, 
vond ik eerst. Maar het lukt me voorlopig aardig. En nu ik de leiding heb zal ik mijn uiterste best doen 
om het geel te behouden tot na Lombardije. 
 
-Je bent nog kliekloos! Stromen de aanbiedingen al binnen? Wat is je eisenpakket? 
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In het begin van het seizoen speelde ik even met de gedachte om me bij een kliek aan te sluiten. 
Maar ik wilde toch nog eerst bewijzen aan mezelf dat ik voldoende inzicht had in het spelletje en 
zorgen dat een aantal van mijn beginnersfouten eruit zijn. Dat is aardig gelukt.  
 
-Je komt uit Houthalen kunnen we lezen ... was je ook bij de WK's in Zolder? Of heb je andere eigen 
wieler-ervaringen? 
 
Nee, geen van de WK's gezien om diverse redenen. Ook geen eigen wielerervaring, toch niet in 
competitieverband. Op kot in Leuven en om naar mijn lief te gaan verplaatste ik me wel per 
koersfiets. De korte snedige klimmetjes vond ik het plezantst. Niet dat er veel Tourmalets te 
bespeuren vallen in Limburg of Vlaams Brabant. Maar op een brug of op eender welke beklimming 
werd toch stevig doorgetrokken. 
 
-Wie zijn eigenlijk je favoriete renners? Lukt het nog wel om voor hen te supporteren als de Gigabike-
belangen groot worden? 
 
Ik heb in de laatste Tour enorm veel respect gekregen voor Alberto Contador. Om onder die 
omstandigheden de Tour te winnen met de overmacht en het ogenschijnlijk sprekend gemak waarop 
hij dat deed is toch enorm indrukwekkend en bewonderenswaardig. Verder heb ik (net zoals vele 
anderen) een boontje voor Edvald Boasson Hagen. Enorm sterke kerel en hij rijdt zeer attractief. 
Daarom had ik hem als joker in mijn ploegske gezet. Ik had 'm eigenlijk pas volgend jaar verwacht 
maar hoopte er toch stiekem op. 
 
-Hoe dichtbij is de eindzege? Niemand is er ooit in geslaagd om vanaf Gent-Wevelgem aan de leiding 
te blijven tot het eind van het seizoen ... ben jij de eerste? 
 
Ja, natuurlijk. Maar de weg is toch nog lang. Ronde van Polen, Benelux Tour, Vuelta, WK's... Vooral 
dat WK vrees ik. Een ééndagswedstrijd waar zoveel punten te verdienen vallen. En zoveel favorieten. 
Vorig jaar dacht ik alle favorieten te hebben tot Ballan zijn demarrage plaatste. In één klap 400 
punten kwijt. Dus toch nog even afwachten. 
 
-Ja, dat WK, ik ken er meer die er slecht van slapen ... goed, wil je verder nog iets kwijt aan de 
Gigabikers? 
 
Aan allen: een tweede plaats is ook mooi. Kijk maar eens hoe blij Andy Schleck erbij stond op het 
Tourpodium. 
 
-Daar kan ik me inmiddels helemaal bij aansluiten ... bedankt voor het interview!  
 
Interview: Marco Vroege 
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12. Gigabike sprak met Gerard Stolker en Jan-Pieter Raeman 
 
Gigabike sprak met Gerard Stolker, veelvuldig leider in de Eneco Tour, en Jan-Pieter 
Raeman, veelvuldig drager van de groene trui. (15/09/2009) 
 
Jan-Pieter Raeman is de broer van de interviewer van dienst, won de Protour wedstrijd H.E.W. Classic 
in Hamburg en wat andere ritten her en der. 
 
Gerard Stolker is de frisse ouderdomsdeken van Gigabike die de gigafinish altijd voorziet van de fel 
nagejaagde trofeebekers. Bovendien had hij de leiderstrui van start tot finish in de Enecotour. Hij 
werd uiteindelijk nog voorafgegaan door Jozef Ghekiere maar die hadden we al eens geinterviewd 
naar aanleiding van z’n overwinning in Gent-Wevelgem. Toch nog een dikke proficiat met die extra 
overwinning meneer Ghekiere! 
 
We installeren ons met Gerard en JayJay in een aangename sofa. Er is thee, koffie en lekkere taartjes 
die Willeke en Sabrina ons hebben meegegeven. 
 
-Ik heb de indruk dat gigabike redelijk verslavend is voor jullie. Ben je er al uit hoe dat komt? 
 
JP: Nee, maar ik steek inderdaad bijzonder veel tijd in gigabike. Het opzoekingswerk voor transfers en 
dergelijke. Mijn vrouw begrijpt niet dat ik toch elke dag 1x gigabike moet checken. 
 
Gerard: Ik vind gigabike niet redelijk maar zéér verslavend. Heb ik al eens verteld dat ooit met 
‘Dagblad De Stem’ de Tour de France quiz gewonnen heb. Op de prijsuitreiking kreeg Willeke van 
Lance Armstrong een ruiker die ze bijna niet kon dragen. 
 
-Jullie hebben het allebei onmiddellijk over jullie vrouwen. Hoe gaan jullie echtgenotes (de 
adembenemend mooie Willeke & Sabrina) daar mee om? Protesteren die echt nooit?  
 
JP: Het is al zover gekomen dat ze ondertussen begrijpt dat ik bij elke livesprint euforisch oftewel 
gefrustreerd namen van renners roep!! Mijn humeur is al meermaals verpest door een sprinter die niet 
in mijn ploeg stond. Anderzijds kan ik dan weer helemaal openbloeien bij een zege. Zoiets maakt je 
dag compleet, Sabrina zal dat nooit helemaal begrijpen. 
 
Gerard: Willeke protesteert nooit. Ze zal altijd vragen hoe mijn uitslag is geweest. Ze slaat geen 
wieleruitzending over. Wij kijken trouwens altijd naar de Belgische TV dan. 
 
-Maar dan is ze ook een kenner! Misschien moeten ze dan ook maar eens proberen om deel te nemen 
hé. Jullie zijn allebei sprinter in gigabike. Wie is jullie favoriete sprinter? 
 
JP: Dat merk je toch aan mijn jaarlijkse ploegnaam? Djamolidin Abdoesjaparov!!! Ik heb al een goede 
naam voor mijn ploeg van volgend jaar maar ik ga hier nog niets verklappen. 
 
Gerard: Ik ga voor Eric Zabel. Zabel is een sympathieke vent, sportief, slaat niet op zijn stuur of 
dergelijke dingen bij verlies. 
 
-Een Duitser Gerard?! Ik zou wel eens willen weten hoe het komt dat Sylvain Chavanel in je selectie is 
geraakt? Perfecte keuze van je want die won de prolog in de Eneco waardoor je, aangevuld met de 
beste sprinters, toch een mooie Eneco tour hebt gereden. 
 
 
Gerard: Omdat Sylvain Chavanel nog wel eens wil wegspringen de laatst kilometers en een korte 
proloog goed aan kan. Ik was blij dat ik hem het vertrouwen had gegeven. 
 
-De bekerboer was in de Enecotour leider van start tot finish en dan toch onttroond worden ... hoe 
gaat een prille tachtiger om met zo'n mentale opdoffer? 
 
Gerard: Uithuilen bij mijn kleindochter Eefje want die had ik 10 Euro beloofd bij eindwinst. 
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-Mik je elk jaar weer op groen of ben je meer met ritzeges bezig? 
 
JP: Alleen vorig jaar ben ik niet voor groen gegaan maar voor de ritzeges. Als je echt voor de groene 
trui gaat kun je moeilijker ritzeges nemen. Je moet contstant de betere en duurdere sprinters laten 
staan voor het geval ze ergens starten. Als je groen laat vallen kun je meer gokken en op restbudget 
spelen enz. Dit jaar heb ik alles op groen gezet!! Ben niet te beroerd om toe te geven dat als het niet 
moest lukken ik ontgoocheld zal zijn. Als ik het niet haal mag Gerard het halen van mij. Al op gelet dat 
er geen enkele groene speler de trui tweemaal heeft kunnen veroveren? Toch een uitdaging om dat 
als eerste te doen,niet? 
 
2008 1. Tom TROGH 2. Jacob BAX 3. Tim VUYLSTEKE 
2007 1. Luc VANDEWALLE 2. Christiaan BUIZER 3. Bart VAN GIJSEL 
2006 1. Jan-Pieter RAEMAN 2. Jacob BAX 3. Alexander CARRE 
2005 1. Gerard STOLKER 2. Jan-Pieter RAEMAN 3. Tom TROGH 
2004 1. Christiaan BUIZER 2. Tom TROGH 3. Hendrik DE STAERCKE 
2003 1. Jeroen HOOGERWAARD 2. Geert WELFING 3. Tom TROGH 
 
Gerard: In beginsel mik ik op groen maar ik houd ook rekening met Milaan- San Remo. En daarna wil 
ik nog wel eens op de Ronde van Vlaanderen mikken. 
 
-Welke koers zou je absoluut (nog) is willen winnen? 
 
JP: Het WK!! Ben er is heel dicht bij geweest!! Na zilver nu goud? Ik wacht mijn kans af en als er nog 
is een sprintersparcours komt zal ik zeker mijn kans wagen. 
 
Gerard: Ik heb ooit in één jaar Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Tours, vijf etappes én 
de groene trui gewonnen. Zo’n jaar wil ik nog wel eens opnieuw beleven. ;-)  
Maar de mooiste was toch de slotetappe in Parijs dus doe die maar. 
 
JP: Ja, dat is inderdaad een hele mooie om te winnen als sprinter. 
 
- Klopt het dat jullie alletwee enorm veel respect hebben voor elkaar? Ik heb zelfs de indruk dat jullie 
regelmatig het gat laten vallen zodat een van jullie twee kan winnen. Hoe is die band ontstaan? 
 
Gerard: Uiteraard heb ik veel respect voor Jan-Pieter. De band tussen Jan-Pieter en de Bekerboer is 
de Gigaband. Maar ik heb voor alle gigabikers respect hoor! 
 
JP: Ik ben al altijd een fan geweest van Gerard en als ik geklopt wordt dan het liefst door hem. Hij 
heeft me in 2005 in de laatste etappes van de ronde van Polen toen nog mijn groen afgesnoept. Wat 
hij dat jaar presteerde doet niemand hem nog na!!! In 2005 was ik nog wat te groen achter mijn oren 
om groen te winnen. Bennati niet nemen heeft me toen de trui gekost. Het jaar nadien toen ik groen 
wel won kreeg ik als eerste een mailtje binnen van Gerard met proficiat! Dat is toch mooi Steven. 
Gigabikers die elkaar wel iets gunnen. Jacob Bax is ook zo een créme van een gast met zijn felicitaties 
na Milaan San Remo 2007! Ja de sprintersgilde van gigabike komt goed overeen. 
 
-Allez, we zijn blij dat te horen. Je bent de winnaar van de HEW Classic dit jaar. Hoe voelt dat? Is dat 
beter dan groen? 
 
JP: Nee natuurlijk niet, groen is een prijs waar je een heel jaar voor hebt afgezien. Zo een Hamburg 
zege overvalt je een beetje. Dimitri Merckx stuurde me een sms dat ik gewonnen had. Van Hamburg 
lag ik niet wakker maar toch mooi meegenomen hoor. 
 
-En ben je niet te zenuwachtig voor de groene strijd? 
 
JP: Heel zenuwachtig. Het is in jaren niet zo spannend geweest!! Ik heb al voortdurend die groene 
trui moeten delen met Bart Vereecke en Thomas Hendriks. Ook de andere bleven in de buurt.  
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-Hoe is de sfeer in Das Landshaft? 
 
JP: De laatste tijd gaat het weer super! Onze Italiano heeft weer toegeslagen in Italië! Giro del Veneto 
is gewonnen door Giovanni Cifelli. Tom Van de Peer won de Vuelta tijdrit en ik won daar nog een 
spurt. Onze teller zal nu op 36 zeges staan als ik me niet vergis. We zijn op weg om ons record van 
vorig jaar te verpulveren. Ik wil er toch ook even bijzeggen dat onze transferpolitiek veranderd is van 
zegekanonnen (Buizer 34, Cifelli 32, Merckx 11) naar klassementsrenners (Van Ceulebroeck, Lohse, 
Severs, Huybrechts. Die laatste is trouwens de neef van VDW maar het eerste jaar in de kliek is een 
aanpassingsjaar. Hij heeft me al laten weten volgend jaar beter te doen dan de 57 plaats van vorig 
jaar. We hopen volgend jaar op drie fronten mee te doen: Algemeen Klassement, dagzeges en truitjes 
veroveren! Verder wens ik iedereen succes in de Vuelta! 
 
-Heb jij daar nog wat aan toe te voegen Gerard? 
 
Gerard: Neen. Ik ben voldaan. Of misschien moeten we dan toch maar de fantastische erwtensoep 
van Willeke proeven? 
 
-Ik dacht dat je het nooit meer ging vragen Gerard. Lekker!! 
 
Interview : Steven Raeman 
 
 
 

13. Gigabike sprak met Philippe De Norre 
 
Gigabike sprak met Philippe De Norre -winnaar Tour de France (29/09/2009) 
 
Onze interviewer had wat moeite om de weg te vinden naar Philippe, alias T Rex, maar eenmaal aan 
de juiste deur gebeld stroomden de antwoorden er uit.  Met een boeiend interview vol leuke 
anecdotes kwamen we naar huis. 
 
-Om maar meteen in huis te vallen : wie is Philippe De Norre? 
 
Ik woon in Kessel-Lo met mijn vriendin Lieve en onze katten Karel, Frits en Dirk, het Kleine Poesje. Ik 
werk als zelfstandige: samen met mijn zus baat ik in Geraardsbergen, vanwaar ik afkomstig ben, 
sportcomplex Velina uit. Verder heb ik in Kessel-Lo nog een zaak die gespecialiseerd is in de installatie 
van audiovisuele apparatuur in vergaderzalen en de verkoop van plasma-, LCD-, LED-schermen en 
projectoren. En tot slot stel ik quizvragen op voor het gezelschapspel Trivial Pursuit. Een iets te drukke 
agenda... 
Voornaamste hobby's zijn tennis en voetbal. Beiden, gezien de ongenadig toeslaande leeftijd en de 
nog ongenadiger toeslaande BMI-index, steeds op lager niveau. Verder geniet ik nog van etentjes met 
vrienden, reizen, fauna en flora en uiteraard gigabike en het Los Flippos Quizforum. 
 
-Op het Los Flippos forum schroom je je niet om je mening te geven over politieke toestanden. Heb je 
ambities op dat vlak? 
 
Politieke ambities heb ik niet, ook al werd ik al enkele keren gevraagd om op een lijst te staan. 
 
-Je bent één van de drijvende krachten achter het meest populaire quizforum van Vlaanderen. Wat 
moeten we ons daar bij voorstellen ? 
 
Vele jaren geleden was ik, samen met een aantal vrienden, een verwoed quizzer bij quizploeg Los 
Flippos. Tim Van Rompaey, één van onze betere quizzers, had een website gemaakt waarvoor ik de 
artikels schreef. Omdat er veel reacties op ons gastenboek werden geschreven (oa. door ene Staf 
Dujardin), besloot Tim om een forum op te richten: het Los Flippos-quizforum. Het forum werd al snel 
een enorm succes, ondermeer dankzij de door Steven DeCeuster aangebrachte eeuwigdurende quiz. 
Tim heeft ondertussen 753 kinderen en heeft geen tijd meer om zich met het forum bezig te houden, 
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maar alle eer voor het forum gaat wel degelijk naar hem. Ik zorg er alleen maar voor dat de jaarlijkse 
hostingfacturen betaald zijn.  
 
-Je bent een actief in het quizmilieu.  
 
Wel, ik quiz ondertussen al 3 jaar helemaal niet meer, en dat is er ook aan te zien: als quizzer ben ik 
niet veel meer waard. Gelukkig ben ik dat ook nooit geweest. Ik had vroeger vooral hele goede 
ploegmaten. Er waren enkele thema's waarin ik behoorlijk was: fauna en flora. Dat, en vooral het feit 
dat ik voor het vervoer en voor zeer veel flauwe grapjes zorgde, wettigden mijn selectie.  
 
-Op welke quizprestaties ben je het meest trots ? 
 
Moeilijke vraag... Ik denk nog altijd met plezier terug aan een quizweekeinde waarin we, geheel 
onverwacht, en niet eens op ons sterkst, 2 quizzen op rij wonnen tegen de Vlaamse quiztop. Of de 
CSK-quiz in Kortenberg, die we -samen met Staf- wonnen. Maar het meest trots ben ik zonder twijfel 
op de LosFlipposquizzen die we zelf organiseerden. 
 
-Nu je het zegt, die CSK-quiz wil het quizzende ploegje gigabikers ook wel eens winnen. Wat is de 
leukste wielervraag die je ooit gesteld of gehoord hebt op een quiz? 
 
Wel, ik ben bijzonder zwak in wielrennen, moet ik toegeven, en ik kan me dan ook niet meteen een 
hele leuke wielervraag herinneren. Zelf heb ik ooit eens naar een Duits wielrenner gevraagd die op de 
Iron Man in Hawaii slechts de 8ste tijd in het wielrennen haalde. Op de Alzheimerquiz (met quizmaster 
Staf) kregen we vroeger jaarlijks een resem onmogelijke Litouwse en Poolse en Oostenrijkse 
wielrenners voorgeschoteld. Misschien was de leukste wielervraag toch Abdelkader Zaaf: de eerste 
keer dat ik dat bekende verhaal hoorde, was via een quizvraag.  
 
-Hoe zit het met de actieve sportbeleving ? Op de fiets ? Of vooral tennisser ?  
 
Ik zeg altijd dat ik goed ben (of was) in alle sporten die met een bal zijn, en slecht in alle sporten 
zonder bal. Het beste was ik waarschijnlijk als kogelstoter (bij de jeugd nationale top) en als 
zaalvoetbalkeeper (waar ik ooit benaderd werd door een tweedeklasseploeg).  
Ik tennis nog wel eens, weliswaar tegenwoordig op bescheiden niveau; af en toe speel ik nog eens 
een tornooitje in Dubbel Heren 1. Verder (café)voetbal ik nog met de Flippos, maar tegenwoordig is 
dat -gezien onze gevorderde leeftijd- op zeer bescheiden niveau. En ik spring nu en dan eens in bij de 
Leuvense zaalvoetbalclub TC Velina.  
Fietsen heb ik nooit goed gekund. Ik heb onlangs wel mijn koersfiets van stal gehaald en ben nu 
waarschijnlijk de enige fietser die met banden van 25 jaar oud, een daim zadel en pedalen met 
riempjes rijdt.  
 
-Als gewezen inwoner van "Giesbaargen" kan je er niet omheen: wat is je recordklimtijd op de muur ?  
 
Ik woonde vroeger op 2km van de Muur, maar heb die toch slechts 2 keer beklommen, en het zal in 
geen recordtijd geweest zijn.  
Ik heb wel een leuke anekdote over de Muur. In het laatste Criterium op de Muur vertelde een neef 
van organisator Rudy Pevenage me dat Eric Vanderaerden, in zijn afscheidsjaar, het criterium zou 
winnen. Ik begon onmiddellijk met vrienden en familieleden te wedden op de eindwinnaar. 
Vanderaerden won het criterium in een georchestreerde millimeterspurt en ik won een honderdtal 
drankbonnetjes. Een uurtje na het criterium liep ik, vergezeld van mijn goede vriend Plateau Bier, de 
bijzonder sympathieke Marco Panatani en zijn helper tegen het lijf. Ik bood hem een pint aan, en hij 
zei me dat hij er gerust ééntje wilde drinken, maar hij moest zelf zien dat het getapt werd. Zoveel 
schrik had hij dat er mee geknoeid zou zijn. 
In mijn tienerjaren reed ik dagelijks enkele rondjes tussen Overboelare en Twee-Akren, de woonplaats 
van Claude Criquelion. Criquelion reed zowat elke dag tijdens zijn trainingstochtjes op ongeveer 
hetzelfde tijdstip ons ouderlijk huis voorbij, dat bovenop een stevige helling ligt. Die helling was net 
kort genoeg voor me om in één ruk en puur op de macht op te spurten. Op een dag stond ik, goed 
opgewarmd, Criquelion op te wachten. Hij reed de helling op, ik reed tot in zijn wiel en 200m voor de 
top spurtte ik uit zijn wiel naar boven. Ik kwam naast hem, hij keek even naar me, glimlachte, en 
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zonder dat hij enige inspanning deed, reed hij, de handen losjes op het stuur, zo van me weg. Mijn 
hoop om ooit een goede wielrenner te worden, was meteen vervlogen.  
Om nog even terug te komen op de Muur: ik pleit er voor dat men in de Ronde, vóór de Muur, de zeer 
mooie Denderoordstraat beklimt. Nu blijven ze toch maar wachten tot aan de voet van de Muur. Maar 
om dezelfde reden als ze de Kloosterstraat door de Vesten hebben vervangen, is dat moeilijk 
haalbaar: de Geraardsbergse handelaars willen de toeschouwers in het centrum houden. 
 
-Waar komt die nickname T Rex vandaan ?  
 
Wel, Staf Dujardin noemde me zo omdat ik ooit lachend zei dat ik de Flipposquizzen als een 
meedogenloze tiran bestuurde.  
 
-Naar het schijnt heb je stevige connecties in het wielermilieu ? Mag je daar iets meer over vertellen ? 
 
Ik kan daar enkel over vertellen dat ik twee voormalige profwielrenners ken, die me nogal wat inside 
informatie over het wielrennen en over dopinggebruik in het peloton hebben verschaft. Eén ervan is 
nog steeds actief in de wielerwereld. Het gebruik van CERA in het peloton had ik op het Flipposforum 
al járen geleden vermeld. Ook over het gebruik van HMT (hematide) heb ik het daar een jaar of twee 
geleden al gehad.  
 
-Op de NOS heeft Maarten Ducrot het steevast over « Het nieuwe wielrennen « - kan je je daar iets 
bij voorstellen ? (slinkt het dopinggebruik in het peloton?) 
 
Ik weet dat dit een zeer heikel onderwerp is bij wielerliefhebbers... Nu, ik heb diezelfde vraag gesteld 
en het antwoord van de man die nog actief is in het peloton was: "Rijden ze minder snel dan vroeger? 
Neen, hé. Wel dan...".   Een andere opvallende uitspraak, die ik ook op het gigabikeforum al gezet 
heb, van de andere renner die ik ken, was: "Uitzonderlijke prestaties is uitzonderlijke doping." 
Daarmee antwoordde hij op mijn opmerking dat de beste toch wint, want dat iedereen pakt. Hij 
bestreed dat ten zeerste: er is geen open dopingcultuur in het peloton en niet iedereen pakt zomaar 
hetzelfde. Het is een constant zoeken naar wat de andere heeft. Sommigen, vaak toppers, hebben 
bepaalde produkten (EPO, CERA, HMT,...) jaren eerder dan andere en maken daarmee de verschillen. 
De gemiddelde renner krijgt die produkten pas later, vaak als de toppers al iets nieuws hebben. Als 
iemand echt uitzonderlijk presteert, zoals Ricco, Kohl, Rasmussen, ... dat deden, dan is dat omdat ze 
uitzonderlijk gedopeerd waren. Een uitspraak van hem: "Als ik 2 jaar eerder aan het produkt was 
geraakt dat X nam, dan was ik een topper ipv een subtopper geweest." 
Om dopinggebruik te relativeren misschien nog deze uitspraak: "Als je moet kiezen tussen gans je 
leven achter een vuilkar aan te lopen of je grootste hobby uitoefenen aan een goed loon, en je moet 
daarvoor enkel wat pilletjes nemen, dan weet je het wel."  
 
-Behalve dat je meer te horen krijgt over de dopingtoestanden in het peloton dan de doorsnee 
wielerliefhebber, zijn zo'n wielerconnecties ook handig bij het uitstippelen van een giga-selectie? 
 
Neen, over gigabike hebben we het nog nooit gehad. Eén keer ben ik te weten gekomen dat een 
bepaalde renner de week nadien zeker goed ging presteren. Maar het was in een ronde die niet in 
aanmerking kwam voor gigabike.  
 
-Straks zes jaar gigabike achter de rug – wat is volgens jou de leukste tactiek ? 
 
Zelf besteed ik graag wat meer aandacht aan Tour en Vuelta, voor mij de twee leukste rondes. De 
eindejaarsklassiekers, de nationale kampioenschappen, WK tijdrijden en rondes als de Eneco of Polen, 
interesseren me dan weer helemaal niet. Vooral de Eneco en Polen mogen wat mij betreft gerust van 
de gigabikekalender verdwijnen. 
De beste tactiek lijkt me: een ploeg samenstellen die voornamelijk bestaat uit klassementsrenners en 
spurters, die eventueel ook kunnen presteren in bepaalde klassiekers, aangevuld met een beperkt 
aantal klassieke renners. Dan moet je het geluk hebben dat je met die weinige klassieke renners de 
klassiekers goed overleeft.  
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Ik heb steeds voor een vijftal jonge talenten gekozen, waarvan ik dacht dat ze konden doorbreken, 
maar dat bleek toch geen goede tactiek. Het is te moeilijk om te bepalen wanneer ze wel, dan niet 
gaan doorbreken. 
 
-Met zo'n Tourzege bij Gigabike – kan je daarmee uitpakken in de kantine van TC Velina ?  
 
Wel, een klant in Velina vroeg me ooit wie hij moest spelen voor de GP Zottegem. Ik zei hem dat ik 
Kopp in mijn gigabikeploeg had staan. De klant had nog nooit van Kopp gehoord en speelde hem niet, 
maar Kopp -rijdt die eigenlijk nog?- won toen wel. Sindsdien komt die klant me voor elke wedstrijd 
vragen wie hij moet spelen. En verder oogst ik er enkel wat indruk mee op het Flipposforum en bij 
mijn goede Deense vriend en gigabikespeler Peter Johansen. 
 
-Je bent ook lid van de gigakliek de tennisbabefreaks?  Hoe zit het met de sfeer aldaar en de gezonde 
concurrentie met de Generale Staf? 
 
De Tennisbabefreaks hebben weinig contact met elkaar en zijn eigenlijk een allegaartje van 
Flipposforumbezoekers die niet-geselecteerd werden voor de Generale Staf. We zijn wel zeer tevreden 
dat wij, als absolute amateurs en niet-kenners, de wielerkenners van de Generale Staf het vuur aan 
de schenen kunnen leggen. 
 
-Wie wordt zondag wereldkampioen ? 
 
Valverde. Een wielertoerist die dagelijks in Sportcomplex Velina een paar koffies komt drinken, heeft 
het parcours verkend. Hij zegt dat het toch vrij zwaar is, en een stuk zwaarder dan Varese. Volgens 
hem hebben spurters er weinig te zoeken, en is het eerder iets voor ronderenners of renners die de 
Waalse klassiekers rijden.  
 
-MacQuaid zal er blij mee zijn ! En welke Belg verdiende volgens jou een WK-selectie maar werd door 
Bomans niet weerhouden ? 
 
Bomans heeft veel meer zicht op wie in vorm is dan ik, dus ik ga ervan uit dat zijn selectie in orde is. 
Ik begrijp ook de commentaar van Eddy Merckx niet (deze week in het Nieuwsblad), die zegt dat hij 
niet weet wie in vorm is, maar dan wel kritiek heeft op de selectie. Als ik echt een naam moet 
noemen: Van Summeren, al was het maar omdat ik hem liever op TV zie dan zijn zus.  
 
-Ja - volgens Merckx hadden we ook Ben Hermans moeten meenemen, die jongen is nog maar pas 
aan zijn heup geopereerd.  In ieder geval veel kijkplezier zondag en nog eens bedankt voor het 
interview!  
 
Interview: Peter Samoy 
 
 
 
 

14. Gigabike sprak met Tom Van de Peer 
 
Gigabike sprak met Tom Van de Peer - Wereldkampioen tijdrijden. (05/10/2009) 
 
-Ik ontmoet Tom bij hem thuis in Schoten. Hij is net kersvers wereldkampioen tijdrijden geworden en 
opent de deur met een glimlach. Hij schenkt 2 Duvels in en we nestelen ons in de salon voor een 
gezellig interview onder kliekgenoten... 
 
Goeiemiddag, ja ik ben al 31 jaar oud, woon samen met mijn vriendin en we zijn sinds anderhalve 
maand de fiere ouders van een flinke dochter. Ik ben een actief voetballer bij de reserveploeg van een 
1ste provencialer en passief sportfanaat. Bijna alle sporten probeer ik op te volgen via krant, 
tijdschriften, TV en vooral teletekst. Als ik ook maar even tijd heb controleer ik de sportpagina op 
teletekst zodat ik van alle nieuwtjes op de hoogte ben, soms tot ergernis van mijn vriendin... 
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-Je bent debutant in Gigabike dit jaar. Hoe ben je in contact gekomen met dit leuke spelletje? 
 
Op voetbaltraining lopen er twee fanatieke gigabikers rond ( Jan Pieter Raeman en Steven Noels). 
Vanaf zij in de kleedkamers kwamen, begonnen ze over wielertransfers, CQ punten, restbudgetten en 
zo te babbelen. Als oa wielerliefhebber vraag je dan over wat ze het hebben? Het bleek dus over 
gigabike te gaan. Aan gezien ik competitief ingesteld ben en een zekere wielerkennis heb bood JP 
eind 2008 me een plaatsje aan in zijn gigabike kliek ter beschikking waar ik dan ook geen seconde 
over moest twijfelen. 
 
-Ja, dat is nogal een speciaal kliekse: Das Landschaft.  
 
Das landschaft is echt een kliek waar ik me direct thuis voelde. Vooral gefocust op ritzeges en truitjes 
verzamelen, dat is echt mijn ding. Zoals ik al zei zitten er nog twee landschafters in mijn voetbalploeg 
en Dimi ken ik ook persoonlijk dat heeft het gemakkelijk gemaakt om me direct goed thuis te voelen 
in de ploeg. Er is goed overleg, en de anciens staan me goed bij als ik een minder doordachte transfer 
of zo wil doorvoeren. 
 
-Je hebt als debuterend gigabiker al direct veel succes: 1 rit Baskenland ; 1 rit Dauphiné Libéré ; 2 
ritten Tour de France ; 1 rit Vuelta a España met nu als toetje het WK Tijdrijden. Heb je bewust 
gekozen voor een tijdrijdersploeg? 
 
Onze ploegkapitein JP suggereerde me dat te doen. Dit zou me resultaat opleveren op gebied van 
ritzeges. Ook aan het tijdrijden loopt er een apart eindklassement waardoor je uiteindelijk niet te 
specifiek op ritzeges kan richten. Met in het achterhoofd dat mijn kennis in gigabike en het wielrennen 
nog moet groeien leek me een goed idee om me op deze discipline toe te leggen. Vanaf volgend 
seizoen wil ik met toch wagen aan een beter eindklassement. Dit moet mogelijk zijn, zie maar naar 
het mooie seizoen van Tom Snelders die bijna 400 plaatsen hoger staat als mij en toch met het 7 
ritzeges en de eindzege in het tijdrijden gaat lopen. 
 
-Hoe heb je toegeleefd naar het WK in Mendrisio en welke mannen hebben voor je het verschil 
gemaakt met je grootste concurrent en naamgenoot Tom Snelders? 
 
Voor het WK stond ik in het tijdrijdersklassement meer dan 200 punten achter op Tom Snelders, dus 
was ik gebrand op een overwinning op het WK. In de loop van het jaar ben ik ook mij meer op 
startlijsten gaan focussen om mijn transfers te bepalen. Deze periode was het dus voor mij de 
selecties van het WK zo goed mogelijk op te volgen. Vele namen komen terug in iedere 
tijdrijdersploeg zoals Cancellara, Wiggins, Zabriski enz.. Maar de renner die dit jaar in mijn ploeg het 
verschil maakte was Italiaans kampioen tijdrijden Marco Pinotti. Slechts weinigen kozen hem, maar ik 
had hem op aanraden van een wielerkenner opgenomen in mijn ploeg, met succes uiteindelijk.  
 
-Je bent op 14/8 vader geworden van Nienke. Heeft dit invloed gehad op je prestaties? Vertel er eens 
wat over.  
 
Op gebied van prestaties heeft het niet veel veranderd in mijn leven. Alhoewel het een kleine invloed 
heeft misschien. Soms wanneer ons Nienke ‘s nachts niet wil slapen neem ik ze op mijn arm om ze te 
sussen en zet de PC op om op wielersites info in te winnen om mijn ploeg te verbeteren. 
 
-Wat zijn je doelen tenslotte volgend jaar in Gigabike? 
 
Mijn doelen van volgend jaar zijn vooral toch hier en daar een ritzege te behalen en een gooi doen 
naar het truitje dat Tom Snelders nu om de schouders heeft. Een beter eindklassement , top 200 
minstens, moet toch ook haalbaar zijn. Maar op de eerste plaats de ploeg aan ritzeges helpen. We 
zitten dit jaar al aan het recordaantal van 41 zeges met de ploeg en het gaat in 2010 moeilijk zijn om 
even goed te doen, maar we gaan er voor.  
 
Interview : Steven Raeman 
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15. Gigabike sprak met de top tien 
 
Gigabike vulde het gat van deze tien dagen koersleemte en kreeg zowaar de voltallige top 
tien aan tafel. We spraken met Eddy (leider sinds april), Mark (drievoudig winnaar), 
Alexander, Piet (beste Nederlander), Arjen, Joris, Bernie, Filip, Tillo (beste debutant) en 
Wim (titelverdediger). (07/10/2009) 
 
a) Levert zo'n topnotering extra stress op bij het volgen van de wielerwedstrijden? 
 
Eddy: Stress, stress, stress!  't Is één en al stress hier in Houthalen dit jaar! Tijdens de Giro, tijdens de 
Tour, vooral tijdens de Vuelta (geen Mosquera en Rodriguez!), tijdens het WK (geen Kolobnev!) en 
het zal crescendo gaan tot aan de eindmeet in Lombardije! 
 
Mark: Tijdens een uitzending bijt ik alle nagels een stuk korter en ga ik 4x per uur naar het toilet. 
Maar stress? Neen, hoe kom je erbij? 
 
Filip: Hier ook niet. Een achtste plaats levert geen extra stress op. Zeker niet als je al eens tweede 
was en als het eindpodium al een tijdje niet meer haalbaar is. Het zorgt er wel voor dat de 
wielermoeheid met een paar weekjes wordt uitgesteld. Je blijft het allemaal toch wel volgen, terwijl 
het voor vele anderen al lang niets meer kan schelen wie nu de GP Beghelli wint. 
 
Alex: Vreemd hoor Filip, bij mij is het immers net het omgekeerde! Met gigabike winnen, heb ik nooit 
echt rekening gehouden. Top 10 is wel een doel geweest, maar doordat dat ik vooral op het virtuele 
podium vertoefde, had ik altijd genoeg voorsprong op de 11de in stand zodat er niet veel stress bij 
kwam kijken. Toen ik een paar jaar geleden ook een heel seizoen in de top 10 stond, maar wel tot in 
Lombardije moest knokken om er bij te blijven, ben ik wel een keer of vijftig dood gegaan van de 
stress. 
 
Wim: dit jaar zeker geen stress voor mij, gans het jaar goed van voor in het klassement maar niet 
echt meestrijdend voor het eindpodium zodus .... Vorig jaar daarentegen deze tijd was het echt 
stressen geblazen in 
Poelkapelle... Maar dit jaar zou een top 10 voor mij zeker even mooi zijn, géén predicaat eendagsvlieg 
voor mij (oef!) 
 
Joris : Tot nu toe niet, maar nu jullie erover beginnen (verwijdert zich even) ... 
 
Bernie: Inderdaad, het begint nu pas te komen. Tot halverwege de Vuelta was ik helemaal niet bezig 
met een mogelijke top-10 (eind)notering 
 
Arjen : Extra stress? Nee, niet meer dan normaal. Tijdens de transferperiodes wel, je wilt niet de 
toppers missen die andere wel hebben, maar je hebt ook maar 5 transfer mogelijkheden. tijdens de 
4de periode was ik daar nog niet zo mee bezig, toen heb ik ook rustig voor Farrar gekozen. tijdens 
periode 5 heb ik toch maar voor Kirchen gekozen (die een top10 vuelta ging rijden), tijdens periode 6 
heb ik Boasson gekozen (die overal bij de favorieten voor de WK gerekend werd). Die 2 heb ik 
gekozen niet omdat ik ze graag wilde hebben maar om geen achterstand op te lopen. 
 
Piet : Nee Niet echt. Ik hoopte een keer in de top-10 te komen en dat zit er nu wel in. Uit de top-10 
vallen lijkt ook niet meer te gebeuren dus geen stress.  
 
Tillo: Ik ben redelijk zonder stress aan het jaar begonnen, maar eens de top 10 en de witte trui in 
zicht kwam begon er toch wel wat stress bij te komen. Zo werd er wel eens gevloekt als een renner 
die ik niet had plots ging wegrijden, of als iemand die ik wel had niet wou meesprinten voor een top 
10 plaats en ik zo enkele punten miste. Toen Farrar besloot uit de Eneco te stappen was ik 
daarentegen zeker niet rouwig; Ook toen Wiggins in de tour begon mee te rijden met de beste heb ik 
zwaar zitten supporteren en hopen dat hij niet moest lossen. En de stress zal zeker niet verminderen. 
Een top 10 is zeker nog geen zekerheid, hopelijk kan ik toch nog standhouden. 
 
(b) Eddy leidt al sinds april dit jaar. Denken jullie dat hij nog onttroond kan worden ?  
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Mark: Ik denk dat Eddy gaat winnen. Hij kan nog onttroond worden, maar met een voorsprong van 
350 punten heeft hij de beste papieren. Na het forfait van Cavendish voor Parijs-Bourges en Parijs-
Tours blijkt nu ook Bennati op geen enkele deelnemerslijst te verschijnen. Vreemd voor iemand die in 
de eerste seizoenshelft maanden aan de kant stond en dus nog reserves zou moeten hebben (itt tot 
Farrar wiens batterij maar niet leeg geraakt). Bovendien won hij al 2x in Piemonte. Zonder Bennati 
wordt het moeilijk. 
 
Filip: Het zal zeker moeilijk worden om Eddy nog te onttronen. Mark zie ik het niet meer doen. 
Volgens mij heeft alleen Alex nog een kleine kans. Als het trio Kolobnev/Garzelli/Visconti de 
hoofdprijzen verdeelt in de resterende Italiaanse wedstrijden dan is die kloof van een kleine 500p nog 
te dichten. Vorig jaar haalden deze drie in Lombardije alleen al 261p. Moest dit jaar één van die drie 
daar winnen… . Mark moet minder punten inhalen, maar ik heb minder vertrouwen in het trio 
Kolobnev/Lövkvist/Uran en hij mist daarnaast Farrar ook nog. Bennati had inderdaad een serieus 
verschil kunnen maken voor jou. 
 
Alex: Hier kan ik Filip dan wel weer in volgen ;). Het gaat met zeer grote waarschijnlijkheid Eddy 
worden. Ik denk dat de rest hooguit nog 10% kans heeft. Volgens mij moet ik Mark in een sprintje er 
nog wel bovenop kunnen 
leggen. Maar in tegenstelling tot Mark moet ik dan weer wel 500 punten op Eddy goedmaken. 
Onmogelijk ? Nee Realistisch ? Ook niet echt ;). Volgens mij gaan we uiteindelijk allemaal nog erg 
dicht bij elkaar komen, maar de bloemen zullen wel voor Eddy zijn. 
 
 
Wim: ik hoop van ganser harte dat Eddy standhoudt. Wie zo lang op kom staat mag voor mij winnen, 
Mark & Alexander hebben wel naar mijn mening een betere ploeg voor de laatste koersjes maar dan 
moet alles echt mee zitten, wanneer Farrar scoort in Parijs Tours is het definitief gedaan voor hem, 
wat de kansen van Alexander betreft, op zich zou de laatste koers in Lombardije wel nog eens heel 
erg spannend kunnen worden voor Eddy 
 
Joris : Inderdaad. Volgens mij haalt Eddy het wel. Theoretisch kan het nog best misgaan, maar ik 
denk toch dat hij wel genoeg voorsprong heeft. En het is hem natuurlijk ook gegund na zo'n seizoen! 
 
Arjen: Eigenlijk verdient ie gewoon te winnen. 
 
Tillo: Ik denk ook dat de anderen nog dicht kunnen komen, maar Eddy zal zijn eerste plaats wss 
kunnen behouden. Het zou ook terecht zijn na het hele seizoen zo mooi eerste te hebben gestaan. 
Maar het zal spannend zijn tot de laatste wedstrijd. 
 
Piet : Als je zo lang vooraan rijdt behoor je ook winnen. Helaas is dat in het wielrennen niet altijd zo. 
 
Bernie: Ik sluit me aan bij de meerderheid, er moet al heel veel gebeuren wil Eddy zijn over verdiende 
eerste plaats nog prijsgeven.  
 
Eddy: Nou bedankt allemaal voor de bemoedigende woorden.  Maar toch hou ik mijn hart vast voor 
Kolobnev. Als Kolobnev Lombardije wint en dicht eindigt in de andere wedstrijden, kan het nog link 
worden. Zowel Mark als Alexander (met ook nog Garzelli, Visconti en Farrar) kunnen nog zeer dicht 
komen.  
 
(c) Wat hopen jullie zelf nog te bereiken?  
 
Eddy : Ik zou moeten zeggen dat ik alleen tevreden zou zijn met de eindzege maar dat zou arrogant 
zijn naar mijn mede-gigabikers toe. Ik heb al een fantastisch seizoen gehad door zo lang aan de 
leiding te staan. De eindzege zou de kroon op het werk zijn. Maar op het podium staan met Alexander 
en Mark is ook al zeer mooi. Als iemand mij dit had verteld voor het begin van het seizoen, had ik die 
voor gek verklaard. 
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Mark: De hoop op een eindzege was nog levend maar Bennati heeft die hoop een stevige knauw 
gegeven (Beghelli en Piemonte zijn twee koersen op zijn maat). Het kan natuurlijk nog (als Farrar 
tenminste niet wint in Parijs-Tours en Vino, Nuyens en Ivanov zich kalm houden) en reken op 
Kolobnev, Lövkvist en mijn Colombianen Uran en Soler. Cobo niet want die gaat liever in Chihuahua 
koersen. Anderzijds staat Alexander ook erg dicht en heeft hij met Garzelli en Visconti twee 
gevaarlijke Italianen. De podiumplaats wil ik nu vasthouden. Het zou de zevende podiumplaats zijn op 
tien edities, wat me wel een goed rapport lijkt. 
 
Alex: Top 10 verliezen zou een extreme ontgoocheling zijn, maar dat zal toch wel niet meer zeker? ;)  
Zolang dromen nog mag, mikken we resoluut op de eindzege. Het zou natuurlijk een ramp voor Eddy 
zijn om alsnog in de laatste koers van het jaar ernaast te grijpen, maar dramatiek hoort toch ook bij 
gigabike (nvdr: op dat moment biedt Alex Eddy een zakdoekje aan, die op zijn beurt weigert om het 
aan te pakken). 
 
Filip: Top-10 vasthouden is toch wel een doel. Voor mij zou het mijn derde top-10 en vijfde top-20 
plaats zijn. Minder indrukwekkend dan Mark zijn palmares, maar toch ook mooi :-). Of ik nu 
uiteindelijk achtste of zesde wordt, is niet zo belangrijk. Maar dit wil niet zeggen dat ik het niet zal 
laten om nog een aantal van die Nederlanders voor mij op te rollen, moest het mogelijk zijn ;-). Met 
o.a. Wegmann, Rodriguez en Garzelli heb ik nog een paar troeven om dat te doen. Naast de 
individuele top-10, is het ook de bedoeling met Het Landschap nog eens de kliekranking te winnen. 
 
Wim: met de in-transfer van Gerrans in de laatste transferperiode hoopte ik alsnog nog een 
reuzensprong voorwaarts te maken, het zat erin want niemand voor mij in de stand had hem 
ingebracht , helaas eindigde Simon juist buiten de top 10 op het WK, mocht hij ietsje beter geweest 
zijn zat een top 5 er wel in en waren dit gouden puntjes geweest in de strijd voor een top 5 maar 'als' 
en 'indien' zijn nu éénmaal woorden die geen daadkracht op 
zich hebben hé... Voor nu hoop ik mijn top 10 plaats vast te houden al vrees ik Breschel en Boasson 
Hagen nog.... 
 
Joris : Mijn huidige positie is al ver boven verwachting, dus top 10 is iets waar ik voorafgaand aan het 
seizoen voor zou tekenen. Gezien de huidige stand moet dat ook haalbaar zijn, maar ik ben toch nog 
niet zeker. Met name Parijs-Tours kan nog een flinke streep door de rekening worden wanneer Farrar 
wint. Ook Gilbert moet daar niet al te hoog eindigen, aangezien ik de enige zonder hem ben in de top 
van het klassement... dat wordt dus nog nagels bijten zondag. 
 
Arjen: Top 10 vasthouden is ook voor mij het ultieme doel, podium is denk ik een brug te ver. 
Alhoewel Cataldo die Lombardije wint, een wedstrijd waar Brajkovic en Millar tweede en derde worden 
(prevelt snel een gebedje)...  
 
Piet : Het enige wat voor mij dit jaar nog speelt is om jou voor te blijven Arjen !!  Mijn Buurman Hans 
van Iterson blijf ik wel voor. Wel moet ik de wens van een zege maar weer naar volgend jaar toe 
schuiven. Zo hebben we volgend jaar ook weer wat te wensen. 
 
Tillo: Ik hoop ook om een top 10 te kunnen houden, naar boven kijk ik niet. Zal zeker niet makkelijk 
worden, mijn comfortabele voorsprong is heel erg miniem geworden. Maar goed, zelfs als ik uit de top 
10 val, zal het toch een geslaagd jaar zijn, de witte trui moet ik toch kunnen houden en da's ook al 
heel mooi vind ik. Heb gedurende het jaar gemerkt dat ik nog wat fouten heb gemaakt in het begin, 
dus het zal hoe dan ook een zeer geslaagd jaar zijn voor mij. 
 
Bernie: Hoewel de verschillen tussen de verschillende, verdere ereplaatsen niet eens zo groot zijn, 
acht ik mijn ploeg nog sterk genoeg om me voorin te handhaven. Meer dan top-10 zal er voor dit jaar 
echter niet inzitten. Al had ik zoals gezegd enkele maanden of zelfs weken geleden ook geen 
voorlopige 7e plaats verwacht.  
 
(d) Wat was jullie beste zet dit jaar? En waarvan hebben jullie het meest spijt ? 
 
Eddy: mijn beste zetten waren Klöden inzetten in mijn startploeg, Boasson Hagen houden in P1 en 
Pellizotti inbrengen voor P3 (en houden in P4). Mijn mindere zetten zijn vooral in de laatste 2 
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transferperiodes geweest: geen Mosquera en Rodriguez in p5 en geen Kolobnev in p6. O ja, Valjavec 
in transferperiode 1 er uit gooien bleek achteraf gezien ook niet echt een goede zet, vooral aangezien 
ik 'm speciaal voor de Giro in mijn startploeg had gezet.  
 
Mark: Mijn beste zet zal wel het inbrengen van Boasson Hagen vlak voor de Tour geweest zijn. Nog 
beter was geweest hem in de startploeg te hebben maar de "correctie" heeft me toch veel punten 
opgeleverd in augustus. 
De jammerlijkste zet was het houden van Di Luca vlak voor de Tour, met het oog op vooral de laatste 
periode (en om dan zo een transferplaats uit te sparen). Jammer dat zijn positieve dopingplas niet 
een paar weken eerder bekend raakte. Dan had ik Cunego gehouden. 
 
Filip: Sommigen zullen het niet graag horen, maar het inbrengen van Astarloza in de derde 
transferperiode heeft mij veel opgebracht (vettig lachje). Voor de rest heb ik altijd heel voorspelbare 
transfers doorgevoerd en 
dat blijft toch de key to success. En spijt? Tsja, ik heb Boasson Hagen nooit gehad en dat heeft me 
duidelijk genekt. Maar echt spijt heb ik er niet over. Hij stond uiteraard wel op mijn shortlist in 
februari, maar hij was nu ook weer niet de laatste afvaller. Ik dacht dat het nog een jaartje te vroeg 
was voor hem. Voor de Tour heb ik hem niet overwogen. Ik kies toch altijd de verkeerde renners voor 
de moeilijk-te-voorspellen augustuswedstrijden. Ik ben dus maar voor vijf Tour-mannen gegaan. 
 
Alex: Mijn beste zet was ongetwijfeld het niet opnemen van Boasson Hagen in mijn startploeg. Had ik 
dat wel gedaan, dan had ik hem wellicht na periode 1 uit mijn ploeg gegooid en had dat een pak meer 
frustraties opgeleverd. Ik vermoed dat Boasson Hagen en Haussler mijn twee grootste 'missers' zijn 
geweest dit jaar.  Mijn slechtste zet was dan weer het inbrengen van Sastre voor de Giro (waar hij 
4de werd). Had ik toen maar gekozen voor José Bone Leon uit Ecuador ! Dan had ik immers Hoste 
kunnen dumpen in plaats van Kloden en het laten staan van mijn Duitse vriend had me meer punten 
opgeleverd dan de in-transfer van Sastre. Ik snap trouwens niet waarom niet meer mensen voor José 
gekozen hebben ? Is er aan deze tafel eigenlijk wel iemand die iets van koers kent ? 
 
Wim: Het meest spijt heb ik van mijn last minute wijzigingen in mijn startopstelling: een half uur voor 
de deadline Lokvist & Boasson Hagen eruit EN Brajkovic & Wegmann erin. Een echte superzet heb ik 
dit jaar niet gedaan, het beste aan dit giga-jaar was toch wel een redelijk evenwichtige startploeg te 
maken zodat ik meteen van bij de start vooraan in het klassement kon meedraaien 
 
Joris : Ik kan eigenlijk geen bijzonder goede zet bedenken, maar misschien is dat juist m'n sterke punt 
dit jaar: niet te veel gokken en gewoon weinig belangrijke namen missen in je ploeg. Oh, en natuurlijk 
was het belangrijk dat ik Boasson Hagen NIET eruit gooide na p1. Waar ik spijt van heb? het niet 
kiezen van Luis Leon Sanchez in p1. Die had ik vooraf eigenlijk las zekerheid staan, maar om de een 
of andere reden toch niet gekozen. Tel uit je winst! Ook m'n Vuelta wissels was ik niet echt blij mee. 
Cunego liet ik eruit omdat ie toch pas op het WK er zou staan (dacht ik) en dus wel gemist kon 
worden en Breschel zette ik er wel in, maar liet niets zien... 
 
Tillo: Ook hier was zonder twijfel het behouden van mijn vertrouwen in Boasson Hagen een 
uitstekende keuze. Ook met Haussler was ik zeker tevreden. Het nemen van Wiggins bij mij startploeg 
was wel veruit mijn beste zet. Maar toegegeven, dat had veeeeel meer met geluk te maken dan met 
Kunde. Met enkele proloog top 10 plaatsen was ik ook al tevreden geweest :) 
Mijn slechtste zet was Cunego. Ik had er nog vertrouwen in dat hij ietwat ronderenner was en een 
mooie giro ging rijden. Niet dus en heb hem er dan maar uitgesmeten, wat mij uiteindelijk toch nog 
heel veel punten heeft gekost. Ook het niet nemen van Pellizotti was geen super zet. Ten slotte heeft 
Farrar mij ook wat gekost op het einde. Ik dacht dat hij op ging zijn na zo'n schitterend jaar en wou 
hem niet meer nemen, maar uiteindelijk lijkt hij maar niet uitgeblust te raken. Hopelijk zit hij er nu wel 
ongeveer door.  
 
Arjen: in eerste instantie dacht ik dat Farrar inbrengen in de 4de periode een goede zet was omdat hij 
mij in de top 10 bracht, maar nu ik het na zit te kijken klopt dat niet helemaal. Bij Tour de Suisse 
stond ik al in de top 10. Mijn beste zet was denk ik toch mijn startopstelling. Spijt heb ik van het 
verkopen van Boasson Hagen, na de eerste periode. Ik had toen de keuze of Ciolek eruit of Boasson. 
Daarna was ik tot periode 6 te eigenwijs hem terug te kopen. 
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Piet : aan een blik achterom doe ik niet meer na het verspelen van een top-10 plaats in het eerste 
jaar dat ik mee speelde. Had ik maar geluisterd naar Hans tijdens ons ploegleidersoverleg (natuurlijk 
incl. borrel) een mooie 7e plaats werd een waardeloze 11e plaats. Niet slecht in je eerste jaar maar 
toch geen top-10. 
 
Bernie: Gevoelsmatig zou ik zeggen dat het inbrengen van Cancellara voor de Giro mijn beste zet was. 
Weliswaar was het nog even wachten op resultaten, maar zijn juni-maand maakte alles goed. 
Daarnaast ben ik nog steeds zeer verrast met het massale negeren van Greipel voor de Vuelta. Qua 
slechte zetten zijn (ook) al mijn keuzes rond Boasson Hagen nogal ongelukkig uitgevallen om het 
zwak uit te drukken.  
 
(e) Wie van jullie vind je de grootste verrassing bovenaan ? 
 
Filip: Eddy uiteraard. Om eerlijk te zijn, was zijn naam me nog niet opgevallen de voorbije twee jaar. 
Maar hoe hij dit jaar overheerst is inderdaad ongezien. Naast Eddy verdient ook Tillo een applaus. Als 
debutant misschien in de top-10 eindigen is weinigen gegeven.  
 
Mark: Ieder jaar komen er nieuwe namen in de top-10, maar dat Eddy al vanaf april op nummer één 
staat is toch wel verrassend en ongeëvenaard, chapeau! Als je zolang op één staat is de eindzege 
dikverdiend. Ik reken er wel op dat Eddy naar de GigaFinish komt, om zijn trofee op te halen. Klopt 
het dat Alexander naar Namibië gaat om daar 2,5 miljoen euro te ontvreemden en die via een 
Zwitserse rekening naar de gigakas gaat versassen? Wel jammer dat het net in de periode van de 
GigaFinish moest gebeuren, maar wel sympathiek, bedankt! 
 
Alex: Dat klopt Mark ! Ik reken er dit jaar dan ook op dat de drank op de gigafinish gratis is. Met zo'n 
budget, kan er wel ietsje meer af, niet ? Voor de rest ben ik al bezig met de voorbereiding van 
gigabike 2010. In Namibie koerst heel wat talent rond. Denk maar aan Victor Nakelenga. Over een 
paar jaar wint die jongen de Tour. Volgend jaar is het wellicht nog wat te vroeg voor hem, maar ik 
heb al een paar andere namen in mijn hoofd hoor. Jammer genoeg vind je op het internet niet 
gemakkelijk interviews met die jongens, dus tja, als je dit spel serieus wilt spelen, dan zit er niets 
anders op om ter plekke te polsen naar hun ambities he. Trouwens, geen 
paniek. Ik vlieg donderdag terug, zodat ik zaterdag probleemloos naar de gigafinish kan. Het is 
tenslotte ook maar 9000 kilometer he. De gigafinish is zo'n fantastisch evenement, dat die afstand er 
niet veel toe doet. (nvdr. opeens verandert Alexander van toon en spreekt haast fluisterend) Wisten 
jullie trouwens dat er Nederlanders zijn die overwegen niet te komen omdat ze begot 300 kilometer 
verder wonen ? Zouden die mensen wel gemotiveerd meedoen aan dit spelletje ? 
 
Arjen: haha die mensen zijn best wel gemotiveerd. Ik heb overwogen te komen, toen ik nog op het 
podium stond, maar nee ik vind het toch net iets tever.. 
 
Wim: Alle eer natuurlijk naar Mark, na een minder jaar vorig jaar toch dubbel en dik teruggeslagen dit 
jaar, van een come-back gesproken. Ook Eddy heeft er natuurlijk een superjaar op zitten! Wie van de 
drie er ook wint (want ook Alex is nog lang niet uigestreden) , ik overhandig met veel plezier (maar 
toch met de nodige traantjes) de wisselbeker aan de winnaar van deze 10de gigabike-editie! 
 
Joris : Ik vind mezelf eigenlijk wel een grote verrassing. Bij m'n eerste 2 deelnames haalde ik niet 
eens de top 200, en nu sta ik top 10. Ik zou niet durven zeggen dat ik dat had verwacht. Ik ben 
vooral blij dat ik daarmee het vertrouwen dat de 2cyclisti in mij stelden niet beschaamd heb. Met een 
sterke kliek achter je, kun je toch wat meer blijkbaar...  Verder is de dominantie van Eddy natuurlijk 
ongekend en vind ik het ook erg knap van Tillo dat hij als debutant meteen zo goed mee draait. 
 
Arjen: Ik vind mezelf de grootste verrassing. Ik had aan het begin nooit gedacht in de top 10 te 
komen, eensterke kliek is inderdaad niet verkeerd. Van Tillo is het inderdaad een knappe prestatie als 
debutant meteen goed 
meedraaien in de top 
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Eddy: Ikzelf in de eerste plaats. Niemand is meer verbaasd dan ikzelf over dit seizoen. Verder ook Tillo 
als debutant. Ik eindigde pas 200ste of zo in mijn debuutjaar en heb er 3 jaar over gedaan om in de 
top 10 te eindigen. Ferm Tillo! En ook de manier waarop Mark en Alexander zo straf nog komen 
opzetten op het einde ondanks een achterstand op een bepaald moment van meer dan 1000 punten. 
Niet verrassend gezien hun staat van dienst maar toch ook zeer indrukwekkend. 
 
Tillo: Nja, moeilijk te zeggen voor mij als debutant. Ik ken niemand van vorige jaren. Ik ben dus zelf 
heel verrast dat ik zo hoog ben geraakt. De mega kloof die Eddy heeft kunnen slaan gedurende het 
jaar vond ik wel speciaal, zeker als je zag hoe dicht de rest bij elkaar lag. 
 
Bernie: De dominantie van Eddy is op zichzelf al bijna “Merckxiaans” te noemen natuurlijk. Maar wat 
dan gezegd van het fenomeen Mark? Dat palmares wordt met het jaar onvoorstelbaarder.  
 
Piet : Niets verrast mij meer. Elk jaar is weer anders en niets is echt voorspelbaar 
 
Heren, ik wens jullie allemaal nog véél succes in de komende tien dagen en hopelijk zien we velen van 
jullie op de gigafinish op zaterdag 21 november !! 
 
Interview : Peter Samoy 
 
 
 

16. Gigabike sprak met Brecht Moreels 
 
Gigabike sprak met Brecht Moreels - Wereldkampioen Wegrit Mendrisio. (10/10/2009) 
 
-Brecht, wereldkampioen, kon je het geloven? 19 Gigabikers die samen op de finish afstormden ...  
 
Ik zal er nog een tijdje moeten aan wennen. Vorige week, zondagavond rond 21u kreeg ik een 
berichtje van mijn raadgever Ivan Coolens (Laureaat 2006) dat ik wereldkampioen was geworden. 
Onmiddellijk schakelde ik mijn pc aan om de gigabike-site te openen en het was nog waar ook.  
 
-Wat vond je van de wedstrijd? Hoe heb je hem gevolgd?  
 
Veel heb ik van de wedstrijd niet gezien, omdat ik zondag omstreeks 15u00 zelf een voetbalmatch 
had. Na de wedstrijd ben ik snel naar de spelershome gegaan om de wedstrijd te bekijken. 
Daar zaten wij dan met alle spelers, de laatste ronde van het WK te bekijken. We duimden voor 
Gilbert, de afloop is gekend. 
 
-Geen Gilbert - maar wat vind je van de winnaar, Cadel Evans?  
 
Ik had hem niet echt verwacht als winnaar, want zoals in de kranten te lezen was, stond zijn ploeg 
zelfs niet echter hem, maar achter Gerrans. Cadel Evans is niet echt het type renner die ik kies in mijn 
ploeg, daarom dat ik hem pas in de 3e periode inbracht. 
 
-Heb je nog wat te vertellen bij je in-transfers voor het WK? Je bracht - en niet als enige - ook Sergei 
Ivanov in!  
 
Normaal denk ik steeds lange tijd na over de transfers die ik ga uitvoeren, maar deze keer was de 
keuze snel gemaakt. Ik verkoos niet de renners van de grote landen (zoals Ballan, Freire, Garzelli), 
maar meer de outsiders die vorig jaar ook al goed presteerden op het WK. Sergei Ivanov won dit jaar 
de Amstel en is iemand die er staat op grote wedstrijden, ik had toch wel iets meer van hem verwacht 
want het zal zijn laatste kans op goud geweest zijn denk ik.  
 
-Tja, je bent niet de enige ... Je uit-transfers zijn ook wel een vermelding waard. Gegokt op dit WK? 
Want je laat Thomas Dekker staan om duurdere vogels uit te gooien ... 
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Ik verloor in de Vuelta dit jaar al eens een rit door het restbudget, en verwachtte dat er veel 
gigabikers dezelfde renners zouden kiezen, daarom de keuze om duurdere renners uit de ploeg te 
halen. Het bleek de juiste keuze te zijn. Mijn excuses aan iedereen die verliest door het restbudget, 
het is dan inderdaad balen! 
 
-Vorig jaar was je al 7e op het WK. Ben je een soort Kolobnev, die pas tegen het WK in vorm komt? Al 
won je ook al eens Dwars door Vlaanderen ... 
 
Ik mik steeds op het eindklassement, maar door enkele domme transfers (Armstrong OUT tijdens 
Tourperiode - Pozzovivo IN bij Giro) zal er dit jaar niet meer inzitten dan een plaatsje in de top 100. Ik 
tracht steeds bij de eerste 100 te eindigen. 
 
-Wie ben je eigenlijk buiten Gigabike? Je sprak al over voetballen? 
 
Ik voetbal bij Eendracht Aalst en probeer in het voorjaar zoveel mogelijke koersdagen te volgen met 
de auto zover onze voetbalkalender het toelaat. Dit jaar volgden we onder andere Omloop Het 
Nieuwsblad - Dwars door Vlaanderen - E3 Prijs - Ronde Van Vlaanderen - Parijs - Roubaix en de 
Amstel Gold Race met onze 'kleine' supportersschare van Marcus Burghardt. Sommige wielerkenners 
zullen ons wel al herkend hebben met onze destijds roze (T-Mobile) en nu gele (High Road) T-shirts. 
Er zullen nieuwe shirts moeten gemaakt worden aangezien Marcus naar BMC-Racing Team verhuisd. 
 
-Over shirts gesproken: Al bang voor de vloek van de regenboogtrui? 
 
Volgend seizoen probeer ik met de wereldkampioenentrui op het podium van het eindklassement te 
geraken. Winnen is belangrijker dan deelnemen! 
 
-Zo is het maar net! Veel succes met de regenboogtrui om! 
 
Interview : Marco Vroege 
 


