
 

 
 

 

 

 

 

 

November 2021 Terugkeer van het merckxisme 
 

Het was een feest. Het 100e wereldkampioenschap wielrennen. De koers was terug 

in Vlaanderen. Vanuit standplaats Brussel konden we finishplaats Leuven en WK-

dorp Huldenberg prima bereiken. Het was bovendien terrassenweer.  

Brussel bruiste rond de Sint-Katelijne, maar eigenlijk overal. Op vrijdag zagen we de 

jongeling Filippo Baroncini winnen in de Marollen. Zaterdag stonden we aan de top 

van de Wijnpers in Leuven te supporteren voor Marianne Vos, naar later bleek tever-

geefs. We genoten van de Karmeliet bij café De Weerelt op de Oude Markt. Zondag 

namen we plaats op het steilste punt van de Smeysberg en zagen Julian Alaphilippe 

winnen zoals weinigen dat kunnen. Het bier vloeide op het Gemeenteplein van Hul-

denberg. De Comtesse De Thiennes zag dat het goed was. Na terugkomst in Amster-

dam heb ik de wedstrijd nog eens goed bekeken en uiteraard genoten. 

 

Afgezien van de koersen in Australië, Canada en Californië hebben we een heel jaar kun-

nen genieten van het wielrennen. Bijna alle georganiseerde wedstrijden waren live te 

volgen en dat viel heel goed te combineren met het thuiswerken. Heb weinig wedstrij-

den gemist. De koers werd vroeg werd gemaakt, maar niemand had het over het nieuwe 

wielrennen.  

Het is nu afkicken geblazen. 
 

We hebben de afgelopen maanden prachtige duels gezien. Mathieu van der Poel en 

Wout van Aert kleurden de wedstrijden van maart tot oktober. De Slovenen Tadej Po-

gačar en Primož Roglič verdeelden daarentegen de buit in de kleine en grote ronden. Zij 

leken elkaar te ontwijken. 

Evenepoel en Van Aert maken samen Vlaanderen gek. Remco rijdt graag ver voor de 

troepen uit, is zelfverzekerd en nergens bang voor. Wout kan en doet alles maar is be-

scheiden en dankbaar. De wereld is echter hard en Wout moet oppassen die hij niet gaat 

grossieren in tweede plaatsen. Mathieu is geen gewone.  
 

Doseren is iets wat alle toppers zullen moeten doen om een mooi palmares bij elkaar te 

fietsen. Vooralsnog is Pogačar de capo di tutti capi. Met een praatje voor iedereen en een 

glimlach. De nieuwe Merckx is opgestaan (en ook door de echte als zodanig erkend). 
 

Over winnaars gesproken. Niels gaat het Wielerspel voor de tweede keer winnen. Hij 

heeft optimaal geprofiteerd van het feit dat we afgelopen februari niet bij elkaar konden 

komen. Niels kon zijn sterrenensemble bij elkaar houden. Iedereen had het nakijken.  
 

  

https://lemuseedeleauetdelafontaine.be/listing/huldenberg-de-pomp/


Winst- en verliesrekening 
De koplopers in het geldklassement van het Wielerspel zijn wederom Steven en Rob M. 

Zij zijn de ploegleiders van Roglič en Pogačar. Voor ± 60 biedpunten heb je je inschrijfgeld 

zonder veel moeite terugverdiend.  

Steven heeft aangegeven dat hij zijn Primož wil behouden. We kunnen dus makkelijk 

tegen hem opbieden. Rob M. heeft zijn hart verpand aan Tadej. Zijn kip met de gouden 

eieren. Niet te versmaden en een uitgelezen kans voor iedereen om voor winst in het 

Wielerspel te gaan.  

Van Aert en Van der Poel, M. zijn ook zekerheden. André en Erik S. zullen ze vast willen 

houden of kunnen zonder kleerscheuren de waarde van hun renners opschroeven. Roept 

en biedt u maar! 

Met deze vier renners maak je de grootste kans op winst en een substantieel deel van 

de jackpot voor eendags- en etappewedstrijden.   
 

De grote verliezers van dit jaar zijn Herman en Marco. Zij waren de laatste jaren groot-

verdieners zonder het spel ooit te winnen. Beiden doen al tien jaar mee (de tijd vliegt). 

En wat te denken van F&I. Drievoudig winnaars en nu op koers voor de rode trui.  
 

De benjamin van het Wielerspel heeft dus weer gewonnen. Niels had in 2020 een mooie 

ploeg en heeft geen van zijn renners ingebracht voor de onlineveiling van 2021, ondanks 

verzoeken daartoe om het spel leuker te maken.  

Niels is daarmee de profiteur van het Wielerspel tijdens de pandemie. Hij gaat in de 

praktijk zuinig om met zijn budget. 15 biedpunten voor een renner is zijn maximum. Het 

zal dus lastig - zo niet onmogelijk - zijn om de eigen renners te behouden en hij zal op 

zoek moeten naar de renners van morgen. 
 

Het is aan een ieder om zich na de coronalockdown opnieuw uit te vinden. Marco heeft 

aangekondigd niet meer vast te houden aan zijn spreadsheets, maar op gevoel te gaan 

bieden. Als dat maar goed gaat. 
 

Allen een goede herfst en winter toegewenst en … hopelijk zien we elkaar op de tweede 

vrijdag van februari in het clubhuis van VRA te Amstelveen. 

 

Frank Bonfrer, Amsterdam, 1 november 2021 
 

  



Terugblik op seizoen 2021 (en suggesties voor 2022) 
 

Ronderenners 
De drie beste ronderenners van dit moment hebben allen een grote ronde gewonnen: 

Pogačar de Tour, Bernal Gómez de Giro en Roglič de Vuelta. Het lijkt wel of ze het heb-

ben afgesproken.  

Egan Bernal en Tadej Pogačar zijn jong en hebben de toekomst. Primož Roglič won voor 

de derde keer op rij de Vuelta maar is al 32 jaar. Team Jumbo-Visma heeft meerdere 

ijzers in het vuur. De jaren van Dumoulin en Kruijswijk zijn voorbij maar de Deen Jonas 

Rasmussen kan het nieuwe speerpunt zijn. Hij werd heel netjes tweede in zowel de 

Ronde van het Baskenland als de Tour.  

Zijn er dan geen concurrenten? Ik denk het niet. Carapaz Montenegro, Mas Nicolau en 

López Moreno halen een hoog niveau maar komen tekort. De gebroeders Yates zijn ge-

gadigden voor de top vijf van elke ronde, maar je weet vooraf nooit wie van de twee.  

En het tijdperk van Froome, Thomas, G. en Porte is voorbij, al wisten de laatste twee 

nog het podium te bereiken in de ronden van Catalonië en Romandië en in de Dauphiné. 
 

Eerst was er het tijdperk van Team Sky, toen de belofte van strijd tussen INEOS Grena-

diers en Team Jumbo-Visma en afgelopen jaar het duel tussen UAE Team Emirates en 

Team Jumbo-Visma. Volgend jaar zal het weer anders zijn. 

Steven en Rob M. gaan voor de Slovenen en Wim voor de Deen.  

Bernal Gómez blijft dan als toprenner over en is ondanks zijn wisselende optreden van 

de afgelopen jaren een gok waard. Kost 40-60 biedpunten. Voor dat budget kan je bo-

vendien ook op Roglič en Pogačar bieden. Succes verzekerd!  
 

Sprinters 
Aan het begin van het jaar was alles duidelijk. Caleb Ewan, Sam Bennett en Pascal Ac-

kermann waren de topsprinters voor 2021. Marco, H&J en Edu waren in hun nopjes. Het 

liep anders. 

De verrassing was de wedergeboorte van Mark Cavendish. Hij reed bijna gratis voor 

team Deceuninck–Quick-Step en won tien wedstrijden, waarvan vier etappes in de 

Tour. Met dat laatste evenaarde hij de 34 etappezeges van Merckx. Zijn ploegmaat Sam 

Bennett kreeg ruzie met de baas en kwam niet verder dan zeven overwinningen in het 

voorseizoen. Pascal Ackermann kondigde ook zijn vertrek aan en mocht toen niet meer 

starten in de Tour. Ackermann pakte nog wel zes etappezeges in Roemenië, Italië en 

Duitsland. Ewan was wel tevreden met zijn ploeg maar kwam aan het begin van de Tour 

zwaar ten val met Peter Sagan en bleef in 2021 steken op zes zeges waarvan twee in de 

Giro. 

Het goede nieuws is dat de Nederlands sprinters terug zijn na hun valpartij in de Ronde 

van Polen van 2020. Fabio Jakobsen won drie ritten in de Vuelta én de puntentrui. Dylan 

Groenewegen deed het bescheidener met twee keer ritwinst in de Ronde van Wallonië 

en één keer in de Ronde van Denemarken. 
 

Het was dus geen goed jaar voor Marco (Pascal Ackermann) en H&J (Sam Bennett), al 

werden de laatsten gecompenseerd door het onverwacht goede presteren van Mark 

Cavendish. Albert wisselde in februari jl. Jakobsen in voor Groenewegen, maar dat had 

hij beter niet kunnen doen.  



Topsprinters waren in 2021 geen garantie voor succes. Dat kan in 2022 anders zijn. Ik 

verwacht dat Ewan, (Sam) Bennett en Ackermann er weer zullen staan, evenals Groe-

newegen en Jakobsen en niet te vergeten de doorgebroken Belgen Merlier en Philipsen. 

Dat zijn zeven sprinters die met elkaar moeten concurreren.  

Een topsprinter is zeker 20-30 biedpunten waard. Je kan bescheidener inzetten en in-

spelen op het succes van renners als Arnaud Démare en Elia Viviani. Of een niveautje 

verder zakken en euri sprokkelen met sprinters als Alexander Kristoff, Fernando Gaviria, 

Nacer Bouhanni, Phil Bauhaus of Danny van Poppel. 
 

Klassiekerrenners 
Elke periode heeft zo zijn helden. Nu kijken we uit naar de duels tussen Mathieu van der 

Poel en Wout van Aert. Beiden hebben reeds veel gewonnen en ook geschitterd in de 

Tour. Zij zijn de nieuwe boegbeelden.  

Voor wat betreft het winnen van monumenten en titels staan ze redelijk droog. Wout 

heeft in 2020 Milaan–Sanremo gewonnen en Mathieu in 2020 de Ronde van Vlaanderen. 

Ze kunnen dus nog lang niet tippen aan het palmares van renners als Johan Museeuw, 

Tom Boonen of Peter Sagan.  

Feit is dat de wereldtitel dit jaar, weer, is gegaan naar Julian Alaphilippe en de Europese 

titel naar Sonny Colbrelli. De laatste won ook nog de helse - najaars - versie van Parijs–

Robaais. De andere monumenten gingen naar Jasper Stuyven, Kasper Asgreen en Tadej 

Pogačar die met winst in Luik–Bastenaken–Luik én Lombardije aan zijn palmares heeft 

gewerkt. 

Van Aert staat aan kop in de One Day Race World Ranking van de UCI, en dat voor het 

tweede jaar op rij. Het is een renner die het hele jaar op hoog niveau koerst. Hij won de 

'Amstel Gold' Race en Gent–Wevelgem en werd tweede bij het wereldkampioenschap 

en de Olympische Spelen.  

Van der Poel begon dit jaar sterk met winst in de Strade Bianchi. Vervolgens werd hij 

vijfde in Milaan–Sanremo, derde in de E3 'Saxo Bank' Classic en tweede in de Ronde van 

Vlaanderen om het seizoen af te sluiten met een derde plaats in Parijs–Robaais. Allemaal 

ereplaatsen in de schaduw van het dragen van de gele trui in de Tour. 
 

Het mag duidelijk zijn. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn de beste klassieker-

renners van dit moment samen met Julian Alaphilippe. André, Erik S. en schrijver dezes 

kunnen tevreden terugkijken op het seizoen. 

De concurrentie in de heuvelklassiekers voor Alaphilippe komt van de grote ronderen-

ners Roglič en Pogačar. De oude, explosieve krijgers Philippe Gilbert, Daniel Martin, Ale-

jandro Valverde en Jakob Fuglsang kunnen de strijd niet meer aan.  
 

In de harde vlakke koersen zal de concurrentie voor Van Aert en VDP met name komen 

van de Wolfpack van Patrick Lefevere. Kasper Asgreen heeft bewezen het te kunnen 

afmaken en renners als Florian Sénéchal en Yves Lampaert kunnen profiteren van de 

breedte van de ploeg Deceuninck–Quick-Step. Daarnaast zijn er de usual suspects als 

Pater Sagan, Michael Matthews, Jasper Stuyven, Sonny Colbrelli en Matteo Trentin.  

Er is genoeg te kiezen. Voor de toppers zal ongetwijfeld meer dan 40 biedpunten moeten 

worden geboden. Voor de anderen moet je eigenlijk niet meer dan 20 punten uitgeven. 

Dat leidt meestal tot verlies. 

En dan hebben we nog de veelzijdige wonderkinderen Tom Pidcock en Remco Evene-

poel. Zij kunnen reeds in 2022 klassiekers of zelfs ronden gaan winnen. Daar kan op ge-

voel - speculerend en anticiperend - flink op worden geboden. Beiden maken nu deel uit 

van de ploeg van Erik B. Die mag zich vast rijk rekenen. 



 

Talenten 
Het scouten van nieuw talent is een van de leuke bijkomstigheden van het Wielerspel . 

Sommige spelleiders kicken er zelfs op. Het streelt als je de eerste bent die een renner 

heeft opgepikt. Het is een bescheiden eer. Meestal zijn het de anderen die er later de 

vruchten van plukken. Mijn grootste ontdekkingen waren Primož Roglič (2017), Nairo 

Quintana (2011) en Michael Rasmussen (2003). 

Tijdens de veiling van februari 2021 zijn vele nieuwe renners gekocht. Drie hebben het 

tot de top 100 van de UCI-ranking geschopt: Biniam Girmay Hailu (Vincent), Gino Mäder 

(Laurent) en Jordi Meeus (Wim). Nu afwachten of het groeidiamanten zijn. 

Tegenwoordig is er veel informatie beschikbaar over renners. Dus wat is dat scouten 

eigenlijk? Volstaat het om de UCI-ranking af te lopen op renners die het meest in positie 

zijn gestegen? Of moet je naar uitslagen kijken van wedstrijden als de Tour de l’ Avenir. 

De beloftenwedstrijden lijken nu meer bepalend voor de toekomst van renners dan eer-

der het geval was. 

Je kan bij sommige websites eigen uitsnedes maken. Ik heb dat gedaan op renners met 

geboortejaar 2000 (of later). Dan krijg je de volgende top 10: Remco Evenepoel, Biniam 

Hailu, Mattias Jensen, Carlos Rodríguez, Quinn Simmons, Olav Kooij, Ben Tulett, Mick 

van Dijke, Finn Fisher-Black en (wereldkampioen beloften 2021) Filippo Baroncini. De 

eerste zes zitten al in het Wielerspel! 
 

Subtoppers 
Er zijn acht toppers en 20 deelnemers. De twaalf deelnemers die geen topper hebben 

zijn dus genoodzaakt om hun toevlucht te nemen tot de subtop.  

Ervaring leert dat voor 40 renners 15 tot 30 biedpunten wordt neergelegd. Dit is tricky 

business. Kijk naar de waardeontwikkeling van de 45 duurste renners van 2020. Velen 

hebben het niet waargemaakt en dat is nog zwak uitgedrukt. Niels is zoals gezegd de 

uitzondering. Hij heeft in 2020 voor geen enkele wielrenner meer dan 15 biedpunten 

geboden. En dat heeft niet slecht uitgepakt … 

 
 

 

  



Waardeontwikkeling duurste renners 2020-'21 
 

Renner Se’s UCI-punten Ploegleider 

 (2020) 2021 19-10-2021 01-01-2021 (2020) 2021 

Roglič 62 3944 4705 Steven 

Bernal Gómez 59 2576 3346 Rob E. 

Pogačar 55 5388 2037 Rob M. 

Alaphilippe 46 3104 3622 Frank 

Van der Poel, M. 46 2492 2205 Erik S. 

Carapaz Montenegro 45 2058 1607 Ed 

Evenepoel 41 1814 1272 Erik B. 

Sagan, P. 39 973 2232 Edu 

Van Avermaet 32 1056 2947 F & I 

Ackermann 30 1112 2530 Marco 

Bennett, Sa. 30 735 1480 H & J 

Fuglsang (30) 28 660 3472 (Rob M.) Laurent 

López Moreno (27) 32 708 1450 (Laurent) Herman 

Groenewegen (27) 12 242 1452 (Ed) Albert 

Yates, S. 26 1239 720 H & J 

Valverde Belmonte 25 1981 3297 Rob E. 

Pinot 25 281 1092 Albert 

Ewan 24 766 1845 Edu 

Dumoulin, T. (24) 00 408 502 (Herman) Herman 

Higuita García 23 405 1307 Wim 

Van Aert 23 4407 1283 André 

Buchmann 22 175 2043 Erik B. 

Quintana Rojas 21 827 1845 Herman 

Matthews 21 1112 1330 Herman 

Jakobsen (21) 08 845 812 (Albert) Wim 

Mas Nicolau (20) 28 1545 993 (Wim) Ed 

Yates, A. 20 2251 1927 Erik S. 

Sivakov 20 373 1028 Wim 

Ulissi (20) 12 1074 2084 (Albert) Laurent 

Naesen, O. 19 425 2072 Frank 

Kristoff 18 805 2484 Marco 

Trentin 18 1535 1920 F & I 

Lutsenko 18 1230 1688 Marco 

Schachmann 18 1604 1528 Erik B. 

Gaudu 18 1798 1157 Wim 

Porte (18) 10 1303 885 (André) Albert 

Viviani, E. (18) 06 813 2342 (Herman) Herman 

Wellens 17 826 1951 André 

Landa Meana 17 833 1326 Laurent 

Thomas, G. 17 1268 1254 Marco 

Bardet 17 999 998 Herman 

Mollema 16 1524 2120 Vincent 

Martin, D. 16 513 840 André 

Kwiatkowski 15 802 951 H & J 

 


