
Hethaardvuurknettert inVivaVino,een
chique wijnzaak in Sint-Niklaas. Wat
verderop kijken de genodigden voor de
wijndegustatiemetopenmondnaarhet
voor de gelegenheid ingerichte wieler-
museum. Moser, tegenwoordig wijn-
maker, en De Vlaeminck, kampioen op
rust,haleneranekdotesop,terwijlzowat
elkegastbeleefdvraagtofhijmethenop
de fotomag.

Heren,watverkiezenjullie:eenhemel-
sefleswijnofeenfantastischekoers?
Moser: (schiet in de lach) «Je gaat hier
toch geen wijn vergelijken met een
koers? Iedereenkan eengoede fleswijn
kopen, maar voor een goede koers zor-
gen,dat isweinigengegeven.»
DeVlaeminck: «Ikdrinkbijnageenwijn.
Francesco drinkt wellicht twee flessen
leeg als hij naar de koers kijkt, maar ik
verkieskoffie.Met tweeeclairs.»
Moser: «Ach Roger, ik kijk niet altijd
meer. Tijdens een rit van de Ronde van
Italië of de Tour de France staat mijn tv
op, maar ondertussen doe ik eens een
toertjeopmijndomein.»
De Vlaeminck: (knikt) «Ik kijk eens op
100kilometervandemeet.Dantonenze
dehandenendebenenvanBoonen.Een
uurtje later kijk iknogeens. Endankom
ik terug voor het laatste halfuur om de
finale te zien. (zucht) Maar er zijn geen
mooie koersen meer. Miljaar. Neem nu
Milaan-Sanremo. Paolini, dat is nogal
een knecht, hé. Eerst op de Poggio de
groep trekken en dan ook nog eens de
vlucht leiden. Dat is toch geen koers
meer?Waar zijndekopmannen?»
Moser: «De finale van Milaan-Sanremo
was tochniet slecht?»
DeVlaeminck: «Saronni enMoser voor-
in:dátwarenmooie finales. (lacht)»

Detijdenzijnveranderd,hé.
Moser: «Door die snelheden is het van-
daag de dag veelmoeilijker omhet ver-
schil temaken.»
DeVlaeminck: «Nietwaar.»
Moser: (onverstoord) «Renners en ploe-
gen leggen zich nu ook toe op bepaalde
koersen, terwijl wij het hele jaar door
reden.»
De Vlaeminck: «Allez Francesco: Van-
marcke, Van Avermaet, Thomas, Kri-
stoff... Hoeveel koersen hebben die
samen al gewonnen? Dertig? Kristoff is
de enige die er wat gewonnen heeft,
maardieanderen... Tien, twaalf koersen
samen?Erzijngeenrennersmeer, Fran-
cesco. Zekunnenhetnietmeer.»
Moser: (grijnst) «We weten niet eens
meer wie de kapitein van een ploeg is.
Net omdat er niet langer iemand is die
hetkan.»
DeVlaeminck: «Voilà! Er zijn geenpoly-
valente renners meer zoals Merckx,
Hinault, Saronni, Moser en Maertens.
Francesco, jij kon bergop rijden, sprin-
ten, tijdrijden, ... Jij konalles.»
Moser: (sust) «De huidige generatie
specialiseert zich in bepaalde discipli-
nes.»
De Vlaeminck: (lacht) «Specialiseren?
Laatmeniet lachen. Komaan. Als jijwil-
de, reed je deRonde van Lombardije om
tewinnen.Wijkondeniedereklassieker
winnen.Dat zie je vandaagnietmeer.»
Moser: «Dat iswaar.»
DeVlaeminck: «Nupassenvelenvoorde
RondevanLombardije,omdatzehetniet
kunnen. Zo simpel is het. Ze zijn niet
bekwaam.»

Roger, had je zonder Francesco zes
keerParijs-Roubaixgewonnen?
De Vlaeminck: «Dat gaan we nooit we-
ten.»
Moser: «Feit iswel datwij er altijd ston-

den.Nuhebjerennersdieeenkoerswin-
nenennadienhoor je ernietsmeer van.
Wij wonnen niet altijd, maar we zaten
wel steeds inde finale.»
DeVlaeminck:«Vijf jaargeledenkonden
alleenBoonenenCancellara inVlaande-
ren en Roubaix winnen. Er waren maar
tweefavorieten,nuzijnervierofvijf.Tja,
dan zal er wel eentje van winnen, hé.
(zucht)Waarzaagikfeitelijkover? (alge-
menehilariteit)»
Moser: «Roger, kan Degenkolb Parijs-
Roubaixwinnen,denk je?»
De Vlaeminck: (knikt) «Kristoff en Van
Avermaetook.Maarikweetéénding:als
jij nu 27 jaar was geweest, je won zo
Parijs-Roubaix. Daar durf ik alles op te
verwedden.»
Moser: «Dat kan je niet zeggen, Roger.
Elke periode is anders. Elke generatie
heeft zijn kampioenen en je kan ze niet

transfereren vande eneperiodenaar de
andere.»

***
Moser roept de zaakvoerder van Viva
Vinobij zich. «Wezoudengraagnogeen
glas rodewijn proeven.Wat denk je van
een Teroldego, Roger? Die dronken we

vroeger af en toemet de ploeg van San-
sonen laterbijdievanGis», glimlachtde
sympathieke Italiaan. Waarna hij zich
tot de zaakvoerder richt: «Maak je ook
eenkistjewijnklaarvoorRoger?»

Is Parijs-Roubaix dit jaarminder aan-
trekkelijk door de afwezigheid van
BoonenenCancellara?
De Vlaeminck: (op dreef) «Interesseert
een tennismatch van Wickmayer jou?
AlsHeninofClijstersspeelt,dángaikkij-
ken, maar Wickmayer... Hoe dikwijls is
zenualniet indeeersterondeuitgescha-
keld?BoonenenCancellarazijndeenige
tweekampioenenvandezegeneratie.»
Moser: (enthousiast) «Cancellara is een
grote. Wat een tijdrijder ook, zeg. Maar
Boonen en Cancellara zouden nooit de
RondevanLombardijekunnenwinnen.»
DeVlaeminck:«Eenpaarjaargeledenzei

Cancellara: ‘Ikwil de vijf monumenten
winnen.’Wel,waar staanwenu?»
Moser: «Dat isnietmogelijk, Roger.»

Er wel bij zondag: Bradley Wiggins.
Kanhijwinnen?
Moser: «Datwordtmoeilijk, hoor.»
DeVlaeminck:«Hij is instaatomtewin-
nen. Als hij niet lekrijdt en de laatste
honderd kilometer vooraan rijdt, zon-
derkop tedoen.»
Moser: (overtuigd) «Komt het tot een
sprint, dan isWigginskansloos.»
De Vlaeminck: «Van Avermaet en Van-
marcke kunnen ook geen sprint win-
nen, hoor. Kristoff is de enige die over
een sprint beschikt. Niemand kan het
tegenhemhalen.»
Moser:«AlsWigginsnaardestreeprijdt
metVanmarcke,wiewintdanRoger?»
DeVlaeminck: «Wiggins. Hij is voormij
een kandidaat-winnaar. Net als Van
Avermaet, Vanmarcke, Degenkolb, Kri-
stoff enStybar.»
Moser:«VergeetTrentinniet.Die issterk
hoor. Maar... (schiet in de lach) het pro-
bleem bij Etixx-Quick.Step is dat er te
veel capitani, kopmannen, op het schip
zijn.»

Moet Etixx-Quick.Step niet voluit
voorStybarkiezen?
DeVlaeminck:«Stybar iseengoederen-
ner, maar hij is al 29 jaar én hij heeft
geen palmares. Net als Jürgen Roe-
landts.Wat kan díe al voorleggen? Tel-
kens zeggen dat hij dicht zal eindigen...
Tja.Detiendeplaats isookdicht,hé.Eén
ding is zeker: er gaat er zondag eentje
winnen. (algemenehilariteit)»
Moser: «Ik denk de eerste die over de
meet rijdt.»
DeVlaeminck: «Maarwie?MetBoonen
ofCancellaraaandestart, zouikhetwel
weten: één van de twee. Ook al zijn ze
35 jaar.Dat zegt veel, hé?»

VergetenjulliebewustSagan?
Moser: (hoofdschuddend) «Sagan haalt
dit jaar niet zijn niveau van de voorbije
jaren.»
DeVlaeminck:«Hijgeraaktnietvooruit!
Twee, drie jaar geledenwasSagangoed
– toen geloofde ik in hem – , maar nu...
Hij is nergens. In de finale zit hij steeds
stikkapot. Volgens mij traint hij niet
goedgenoeg.»
Moser: «Vorig jaar was het ook al min-

der.»

Zit er in deze generatie dan niemand
die zoals jullie drie of vier keer Parijs-
Roubaix kan winnen – Boonen en
Cancellaranietmeegerekend?
DeVlaeminck: «Ikwachtop JasperStuy-
venenTiesjBenoot.WanthoekanStybar
nunogvierkeerParijs-Roubaixwinnen?
Hij is al bijna 30 jaar. Je moet een eerste
keer Parijs-Roubaix kunnen winnen op
je23ste,want jewintniet elk jaar, hé.»
Moser: «En Kristoff? Hij kan nog veel
bereikenalshij zodoorgaat.»
De Vlaeminck: «Dan moet hij Parijs-
Roubaix wel vier keer op rij winnen.
MaardatkanKristoff niet, hoor.»
Moser:«Eénkeerwinnenisnietzomoei-
lijk,maardatherhalen...»

Bedankt heren, één naam nog. Wie
wintzondag?
Moser: «Kristoff.»
DeVlaeminck: «En ikdenkStybar.»

DE VLAEMINCK en MOSER wonnen samen zeven keer de kasseiklassieker

«Kijk Roger, een foto van in Parijs-Roubaix.» Francesco Moser (63) toont
trots het etiket van één van zijn heerlijke wijnen en overhandigt de fles aan
Roger De Vlaeminck (67). Een vriendschappelijke tik volgt. Zo gaat dat,
kampioenen onder elkaar. «Maar nu zijn er geen renners meer zoals wij»,
zuchten De Vlaeminck en Moser.
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Wat kan Roelandts al
voorleggen? Hij zegt telkens
dat hij dicht zal eindigen...
Tja. De tiende plaats is
ook dicht, hé

DE VLAEMINCK

«Elke periode is
anders, Roger»

«Was jij nu 27, je
won zo in Roubaix»

Deze generatie
specialiseert zich in
bepaalde koersen

MOSER

Specialiseren?
Laat me niet lachen

DE VLAEMINCK

De Vlaeminck
1ste in1972, 1974, 1975en1977
2de in1970, 1978, 1979en1981
3de in1976
5de in1969
6de in1982
7de in1971en1973

Moser
1ste in1978, 1979en1980
2de in1974en1976
3de in1981en1983
5de in1975
8ste in1986
10de in1982

Hun topprestaties in de ‘Hel’

Moser enDeVlaeminck klinken in eenSint-Niklasewijnzaak op een fantastische koers.
Kleine foto: de Italiaan overhandigt deOost-Vlaming een gehandtekend truitje. Foto’s PN
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