
 

 
 

 

 

 

 

 

December 2022 Postcorona? 
 

Op zaterdag 14 maart 2020 won Nairo Quintana de rit naar Valdeblore La Colmiane. 

Het bleek de slotetappe te zijn van Parijs–Nice. De rit over de Col d'Èze met finish op 

de Promenade des Anglais werd vanwege de gevolgen van een mysterieus virus uit 

China afgelast. Maximilian Schachmann werd als eindwinnaar uitgeroepen. Bijna 

drie jaar later lijkt het coronavirus in Europa geen kwaad meer te kunnen doen. Vin-

cenzo Nibali, Alejandro Valverde en Philippe Gilbert zijn gestopt even als Tom 

Dumoulin. Sonny Colbrelli moest stoppen vanwege hartproblemen. De pensionado 

Davide Rebellin werd overreden door een dronkaard en door iedereen in de armen 

gesloten. 

Daar staan we dan. Hopelijk gepokt en gemazeld en zonder extra coronakilo’s. Crisissen 

komen en gaan. Misschien moet het ergste nog komen. Overheden dempen de gevolgen 

van hyperinflatie, terwijl het geld niet meer gratis is. Hoe zou dat gaan met ons Wie-

lerspel? Wordt het prijzengeld gemaximeerd? Hebben wij ook last van personeelstekor-

ten? Zijn André Brasser, René Ofman en Layla Hehanussa van de partij? Zullen Frans & 

Irene weer lijfelijk acte de présence geven? Kan Vincent terug komen op precorona ni-

veau? Moeten wij wat doen aan diversiteit en inclusiviteit? Hoe gaat het met Rob E. en 

Edu? Als het aan mij ligt gaan we door zo lang het kan. 
 

Terug naar maart 2022. We waren blij elkaar te zien in het clubhuis van VRA en vroegen 

ons af wie er met Tadej Pogačar vandoor zou gaan. Er voltrok zich een drama. Rob werd 

op zijn nummer gezet door Erik S. Met de kennis van nu valt de schade reuze mee.  

Rob heeft goede zaken gedaan met Remco Evenepoel. Die 80 biedpunten waren prima 

besteed. Evenepoel staat derde in de World Ranking als gevolg van winst in Luik–Bas-

tenaken–Luik, Clásica San Sebastián, de Vuelta en het WK in Wollongong. Ook Eric S. 

zal tevreden zijn. Pogačar was ongenaakbaar in de Strade Bianchi en smeet met zijn 

krachten in alle koersen. Het plezier straalde eraf. Het koste hem alleen wel de Tour-

winst. Pogačar staat eerste in de World Ranking. Zijn moed en bluf is beloond (en ook 

die van Eric S.). 
 

Team Jumbo-Visma haalde na vele pogingen de Tourwinst binnen met de Deen Jonas 

'Vingegaard' Rasmussen. Het management zag dat haar tactiek in de etappe naar de Col 

du Granon succesvol was. Tadej Pogačar was niet in staat om te volgen en brak. De enige 

Nederlandse renner, Steven Kruijswijk, van TJV haalde de finish overigens niet.  

  



Het tijdperk der Belgen is gekomen. Wout van Aert en Remco Evenepoel behoren tot 

de wereldtop en Arnoud De Lie en Jasper Philipsen zijn de sprinters van de toekomst. 

Daar zullen Laurent & Dimitri vast op mee willen liften. 
 

Winst- en verliesrekening 
De betere renners zijn in 2022 redelijk goed verspreid onder de deelnemers van het Wie-

lerspel en dat zorgt voor een nivellering aan de top. Het is echter nog niet helemaal zeker 

wie het ploegenklassement gaat winnen. Tot in oktober vonden wisselingen plaats in de 

top van het klassement. Herman staat er het beste voor (zie onder). Zijn keuze voor 

redelijk geprijsde tweederangsronderenners heeft zijn vruchten afgeworpen. Nairo 

Quintana moet dan niet al zijn punten verliezen als gevolg van dopinggebruik. Tot en 

met de donderdag voor de tweede vrijdag van februari zijn er bovendien nog vele UCI-

punten te winnen. Herman houdt zich wijselijk stil. Het wordt mogelijk zijn eerste winst 

na dertien deelnames. In 2011 glipte de overwinning uit zijn handen in de laatste grote 

koers van het jaar.  
 

Wim gaat voorlopig fier aan de leiding in het geldklassement met € 195,- en met dank 

aan Jonas Rasmussen, Fabio Jakobsen en Juan Ayuso. Hij wordt op de voet gevolgd door 

Erik B. en schrijver dezes. Steven, Vincent en Frans & Irene staan onderaan in dat klas-

sement. Voor Vincent is dit nieuw. Het wordt mogelijk zijn eerste rode trui na 27 deel-

names!. 
 

Ploegenklassement per 3 januari 2023 
De winnaar van het ploegenklassement in de World Ranking wint normaliter het Wie-

lerspel. Een tiental redelijk scorende renners levert immers niet alleen een hoog geldbe-

drag op, maar ook 25% van de jackpot. Daar kunnen deelnemers met één toprenner als 

Pogačar, Evenepoel of Van Aert niet tegenop.  

Na de Ronde van Lombardije zijn er zeven deelnemers die nu in de voortschrijdende 

World Ranking meer dan 10.000 UCI-punten hebben: 

 
Herman 11.974 

Erik B. 11.620 

Wim 11.366 

Niels 11.330 

Marco 11.248 

Frank 10.925 

Harry & Jim 10.080 
 

Allen een goed 2023 toegewenst en hopelijk zien we elkaar op de tweede vrijdag van 

februari in het clubhuis van VRA te Amstelveen. 
 

Let op! 
De UCI heeft op 24 december jl. haar reglement gewijzigd. Dat betekent voor ons spel 

meer geld(?) en punten voor de drie grote rondes én, relatief, de vijf monumenten (Mi-

lano-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris–Roubaix, Liège–Bastogne–Liège & Il Lom-

bardia), binnen de WorldTour, en ten opzichte van de ProSeries en de continentale wed-

strijden. Bovendien wordt het ploegenklassement opgebouwd uit de punten van de 20 

beste renners. 

Wim komt daar nog op terug. 
 

Frank Bonfrer, Amsterdam, 31 december 2022  

https://wvvw.nl/WR/03-01-2023.pdf
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/1Ri7HrEwON2hURTO6NI6TL/c3f7d6bc3b9335d6f9305b77b6808340/2-ROA-20230101-E_amendments_on_01.01.2023_-_updated_23.12.2022.pdf
https://i0.wp.com/lanternerouge.com.au/wp-content/uploads/2022/12/escala-puntos-UCI.png
https://i0.wp.com/lanternerouge.com.au/wp-content/uploads/2022/12/aw4Ur-weight-of-each-race-category-in-the-uci-points-distribution-br-scoring-system-of-2022-vs-2023-1.png


Terugblik op het seizoen, suggesties voor 2023 
 

Ronderenners 
De capo di tutti capi (Tadej Pogačar) heeft concurrentie gekregen. Aan het begin van het 

seizoen was er nog twijfel. Ploegbaas Patrick Lefèvre temperde de verwachtingen rond 

zijn jongeling. Na de wereldtitel was het duidelijk. Eddy Merckx sprak het oordeel uit: 

"Ja, dit is Merckxiaans". Evenepoel durft in 2023 de strijd met Pogačar in de Tour nog 

niet aan. Hij heeft gekozen voor de Giro.  

Jay Hindley heeft wat met die Giro. Hij werd in 2022 de verrassende winnaar, na in 2020 

reeds tweede te zijn geweest. 

De Spanjaarden zijn in opkomst. Juan Ayuso en Carlos Rodríguez hebben de potentie, 

Enric Mas en Pelle Bilbao zijn nog niet uitgebloeid. We zullen zien wie Alejandro Val-

verde gaat opvolgen als beste Spanjaard. 

De Nederlanders zijn nergens meer. De tijd van Wout Poels, Bauke Mollema en Steven 

Kruijswijk is voorbij. De wat jongere Wilco Kelderman en Sam Oomen zijn knechten. 

Blijft Thymen Arensman over. Hij deed het goed in de Tirreno–Adriatico, de Ronde van 

Polen en de Vuelta. Hij fietst in 2023 bij het competitieve Ineos Grenadiers van de on-

fortuinlijke Egan Bernal.  
 

In 2023 zal het weer een strijd zijn tussen de ploegen van UAE en Jumbo-Visma. En de 

grote vraag is of Eric S. en Wim coûte que coûte willen vasthouden aan hun poulain 

(Pogačar en Rasmussen). Ik denk van niet en dat betekent kansen voor ons allemaal en 

in het bijzonder voor Steven. Immers, indien Rob M. vasthoudt aan Remco Evenepoel 

heeft hij voor het uitkiezen ...  

Om de renners die top drie hebben gereden zal naar verwachting zwaar worden gevoch-

ten. Denk aan de Spaanse hoop Enric Mas, de Russische Fransman Aleksandr Vlasov en 

de Zuid-Amerikanen Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita en Richard Carapaz. 

Vervolgens zijn er de subtoppers. Ze interessanter in het licht van de nieuwe regels van 

het UCI. Op gemotiveerde oude helden zal hoger worden geboden. Denk aan de gebroe-

ders Yates, de oude Geraint Thomas, de stoïcijnse Mikel Landa, de ondoorgrondelijke 

Nairo Quintana, de breekbare Thibaut Pinot en de sympathieke Damiano Caruso.  

Ook de tip om voor renners te gaan die goed scoren op de 'Zubeldia'-schaal. 
 

Sprinters 
Snelle jongens komen en gaan, maar gemotiveerde jongens als Mark Cavendish blijken 

het lang vol te kunnen houden. Uitgaande van de veiling van februari jongstleden zagen 

wij als groep zeven topsprinters. Op Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen en Caleb Ewan 

werd het meeste geboden, daarna volgden Sam Bennett, Tim Merlier, Pascal Acker-

mann en Dylan Groenewegen. 

2022 was het jaar van Jasper Philipsen, symbolisch met de winst op de Champs Élysée 

in Parijs. Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen lieten zich het hele jaar zien. Beiden 

mochten de overwinning smaken in de Tour. Jakobsen won dertien keer, waaronder het 

EK in München.  

2022 was ook het jaar van de opkomst van Arnaud De Lie en Olav Kooij. Zij wisten sa-

men 21 kleinere koersen te winnen. 

Caleb Ewan en Sam Bennett voldeden wederom niet aan de verwachtingen door aller-

hande malheur. De wispelturige Bennett won aan het eind van het seizoen overigens 

wél twee ritten in de Vuelta. Arnaud Démare pakte drie ritten mee in de Giro en slecht-

weerrenner Mads Pedersen drie ritten in de Vuelta. 
 



Hoe nu voor 2023? De topsprinters worden meer waard. In 2022 kreeg Dylan Groene-

wegen 120 UCI-punten voor zijn winst in de Tour en 125 UCI-punten voor winst in Vee-

nendaal–Veenendaal. Dat wordt door de UCI gecorrigeerd. Een ritwinst in de Tour is in 

2023 210 UCI-punten waard en winst in de Vuelta en Giro 180 UCI-punten. Het punten-

gebouw wordt opgetild. We gaan zien wat het allemaal betekent.  

Topsprinters zijn topsprinters. Je kan er goed mee verdienen en gedurende het hele jaar 

mee scoren. Bovendien geldt dat ploegleiders graag teruggrijpen naar renners die ze ooit 

hebben gehad. Het zou dus zomaar zo kunnen zijn dat de waardering voor de top niet 

veel afwijkt van wat in 2022 is geboden.  

Ik geef een paar overwegingen mee. Tim Merlier heeft een matig jaar achter de rug, maar 

gaat in 2023 rijden voor de ploeg van Patrick Lefèvre en we weten dat die renners serieus 

kan prikkelen (Mark Cavendish, Elia Viviani). Let op het Britse talent Ethan Vernon. Hij 

won in 2021 een rit in de Tour de l’Avenir voor Arnaud De Lie en pakte in 2022 een etappe 

in de Wielerronde van Catalonië. 

Schrijf nooit iemand af. Alexander Kristoff is 35 en vader van 4 kinderen. Hij won in 2022 

vijf koersen waaronder de Scheldeprijs en een rit in de Ronde van Duitsland en behaalde 

vele ereprijzen, waaronder de derde plaats in de slotrit in de Tour. In 2023 is hij de kop-

man van het Noorse Uno-X Pro Cycling Team. 
 

Klassiekerrenners 
Zijn er nog wel klassiekerrenners? Wout van Aert staat fier bovenaan de UCI-ranking 

voor Eendagskoersen (en dat voor het derde jaar op rij). Een completere renner dan Van 

Aert is er echter niet. Hij kan alles winnen; voorjaarskoersen, sprints, tijdritten en berg-

etappes! Ronderenners Pogačar en Evenepoel zijn ook veelvraten. Zij pakken de grotere 

eendagskoersen graag mee.  

De monumenten zijn in 2022 verspreid over verschillende renners. Mathieu van der Poel 

pakte de Ronde van Vlaanderen en Dylan van Baarle Paris–Roubaix. Een mooi succes 

voor de Nederlanders. Remco Evenepoel en Tadej Pogačar wonnen in Luik en in Lom-

bardije en Matej Mohorič in Sanremo, na een duivelse afdaling van de Poggio. 

Wout van Aert heeft de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Harelbeke gewonnen. Da’s 

te weinig. Wil hij een heuse Flandrien worden als Tom Boonen en Johan Museeuw dat 

zal er toch een keer moeten worden gewonnen in de 'Hel van het Noorden' en tijdens 

de 'Vlaamse Hoogmis'. Het liefst in één week, en meerdere jaren! 

Het was een pechjaar voor tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe. Hij werd uit-

geschakeld door spectaculaire valpartijen tijdens de Strade Bianchi en Luik–Basten-

aken–Luik. Gebroken ribben en schouderblad waren zijn deel. De herstelperiodes brach-

ten hem niet op zijn gebruikelijke niveau in de Tour en het WK. Hij moest het in 2022 

doen met (rit)winst in de Rondes van het Baskenland en van Wallonië. 
 

De monumenten zijn door de nieuwe regels van de UCI meer waard geworden. Ze leve-

ren tweemaal zoveel punten op als wedstrijden als de E3 Saxo Bank Classic, de Waalse 

Pijl en BEMER Cyclassics Hamburg. Ook hier gaan we in februari zien wat het allemaal 

betekent. Een paar overwegingen. 

Krijgt Wout van Aert in 2023 meer concurrentie? Komt Mathieu van der Poel zijn rug-

problemen definitief te boven en kan hij weer gedurende een heel jaar presteren? En 

wat te zeggen over Julian Alaphilippe. Komt hij terug op zijn oude niveau? Kunnen de 

zwarte parel Biniam Girmay en de Fransen Benoît Cosnefroy en Christophe Laporte nog 

een extra stap zetten? En wat te zeggen van de oudjes. Moeten we Greg van Avermaet, 

Sep Vanmarcke en Oliver Naesen afschrijven? En wat te zeggen van Peter Sagan?



Talenten 
De jeugd scoort de laatste jaren vaak meteen goed bij de profs. Arnoud De Lie en Juan 

Ayuso zijn nog geen 21 jaar en Biniam Girmay en Remco Evenepoel zijn 22. Tadej Po-

gačar is met zijn 24 jaar al routinier.  

Er zijn ook renners die wat meer tijd nodig hebben.  

Jay Vine is 27 jaar en reed vóór 2021 in een bescheiden Australische ploeg (Nero Conti-

nental). In 2021 kreeg hij een contract van Alpecin-Fenix na het winnen van de online 

Zwift Academy-competitie. Twee jaar later won hij twee ritten in de Vuelta en droeg hij 

lang de bergtrui. 

Wat de groeibriljanten zijn is moeilijk te voorspellen. Gino Mäder en Jordi Meeus wisten 

in 2022 de opgaande lijn niet door te trekken.  
 

Het selecteren van jonge renners is een gok. Meestal levert het niets op, maar wanneer 

wel, wordt je er gelukkig van.  

Er zijn 100 renners van jonger dan 22 jaar die in 2022 minstens 100 UCI-punten bij elkaar 

hebben gereden. Daar zitten bekenden bij maar ook renners die nog niet op ons netvlies 

zitten. Je hoeft er dus niet veel voor te bieden. 

Magnus Sheffield, Luke Plapp, Ben Tulett, Cian Uijtdebroeks maken reeds deel uit van 

het Wielerspel. Interessante renners voor 2023 zijn: Andrea Piccolo, Kévin Vauquelin, 

Axel Laurance, Johannes Staune-Mittet, Søren Wærenskjold, Mathias Vacek en Yevge-

niy Fedorov. 

En wat dachten jullie van de broer van Ethan Hayter (Leo) en de zoons van Aleksandr 

Vinokourov (de tweeling Alexandre & Nicolas)? 
 

Puntenpakkers (nieuw!) 
Het ploegenklassement wordt in 2023 opgemaakt over 20 renners. Dus tien renners 

meer. Ik denk dat de winnaar minimaal 15.000 UCI-punten moet scoren. Wat te doen?  

Vier ploegleiders hebben nu een ploeg van meer dan 20 renners (P&W, WV, FB en H&J). 

De ploegleiders met de duurste renners hebben een ploeg van negen tot twaalf renners. 

De rest zit er tussenin met 14 à 19 renners. De verwachting is dat in 2023 meer ploeg-

leiders gaan voor een ploeg van 20 renners.  

Dat vraagt om beheersing bij het bieden en een groter potentieel aan renners om uit te 

kiezen. De sub-subtop wordt een begerenswaardige groep om uit te selecteren. De ren-

ners die in een grote ronde of klassieker kunnen eindigen tussen de plaatsen 10 en 30, 

of in een etappe in bij de eerste tien buiten de top drie. Dat leverde tot nu toe weinig tot 

niets op. 

Om een aanzet te geven noem ik een paar renners: Louis Meintjes, Marc Soler, Felix 

Großschartner, Phil Bauhaus, Daniel McLay, Edward Theuns, Luca Mozzato, Pierre La-

tour, Lorenzo Fortunato, Jan Polanc, Mattia Cattaneo, Alessandro Covi en Mauro 

Schmid. 

 



Waardeontwikkeling duurste renners 2022 
 

Renner Ploegleider Se’s UCI-punten 
   21/12/’21 20/12/’22 

Pogačar Erik S. 90 5363 5131  

Evenepoel Rob 80 1814 4402 

Roglič L & D 62 3924 1620 

Van Aert André 58 4382 4525 

Alaphilippe Vincent 42 3105 633 

Van der Poel, M. Albert 34 2467 2004 

Van Avermaet F & I – 906 826 

Rasmussen Wim 31 1730 3154 

Colbrelli Ed 30 2533 270 

Pidcock, T Ed 28 1275 775 

Carapaz Montenegro Frank 28 2033 1706 

Jakobsen Wim 28 845 1128 

Almeida, Joã. Niels 28 2219 1202 

Philipsen Niels 26 1777 1702 

Vlasov Niels 22 1241 2424 

Ewan L & D 21 766 711 

Yates, A. H & J 20 2251 1590 

Bernal Gómez Steven 20 2576 5 

Sivakov Albert 18 373 679 

Trentin F & I – 1535 1153 

Schachmann Erik B. 18 1579 220 

Higuita García Erik B. 17 390 1992 

Bennett, S. H & J 17 735 976 

Yates, S. H & J 17 1239 1204 

Sagan, P. Albert 15 923 468 

Hayter, E. Erik B. 15 1335 1193 

Küng Erik B. 15 1463 2180 

Cosnefroy Marco 15 1131 1781 

Valverde Belmonte Steven 15 1981 1996 

Mas Nicolau Ed 14 1533 1772 

Haig Herman 14 1131 558 

Quintana Rojas, N. Herman 14 827 880 

Ganna Rob 14 981 517 

Merlier Steven 14 1703 1533 

López Moreno Herman 13 704 883 

Gaudu Marco 13 1773 1157 

Woods, M. Niels 13 1893 662 

Asgreen Vincent 13 1553 503 

Ayuso Pesquera Wim 13 324 1692 

Laporte Frank 12 1219 1906 

Matthews Herman 12 1087 1996 

Lutsenko Marco 12 1230 490 

Mollema Steven 12 1620 814 

Kelderman P & W 12 1070 335 

 


