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G 70ste editie/woensdag 25 maart.
G Start om 11.45 uur op Grote Markt
Roeselare. Aankomst rond 16.30
uur in Verbindingsweg, Waregem.
G Afstand : 200,2 km.
G 12 hellingen : Nieuwe Kware-
mont, Kattenberg, Leberg, Beren-
dries, Valkenberg, Eikenberg, Taai-
enberg, Oude Kwaremont, Pater-
berg, Hellestraat, Holstraat, Noke-
reberg (op 7,9 km van de finish).
G Belangrijkste deelnemers : Etixx-
Quick.Step (Terpstra, Kwiatkowski,
Lampaert, Maes, Van Keirsbulck),
Movistar (Quintana), Astana (Boom),
Tinkoff-Saxo (Breschel), Trek (De-
volder, Stuyven), BMC (Dennis,
Lodewyck), Ag2R, Lotto-Soudal
(Boeckmans, Debusschere), Orica-
GreenEdge (Keukeleire), Lotto
NL-Jumbo, Katusha, Cannondale-

Garmin, IAM (Vangenechten), MTN-
Qhubeka (Boasson Hagen, Ciolek,
Farrar), Cofidis (Bouhanni, Verhelst),
Europcar (Voeckler), Wanty-Groupe
Gobert (Leukemans, Ghyselinck),

Androni Giocattoli (Gatto), Sou-
theast (Petacchi), Topsport Vlaan-
deren-Baloise (Declercq, Salomein,
Vanspeybrouck, Wallays), CULT
Energy, Roompot (Kerkhof). (TVB)

INFO DWARS DOOR VLAANDEREN

In 2013 won Oscar Gatto Dwars door Vlaanderen na een sprint met negen.
Nikolas Maes (rechts) werd 6de, Jens Keukeleure (links) 7de. (Foto Belga)

IZEGEM q Het was op aange-
ven van Tim Declercq dat Krant
van West-Vlaanderen de verkie-
zing van De beste West-Vlaam-
se prof in het leven riep. Maakt
de vierdejaarsprof zelf kans ?
Benjamin : “Er kan alleen maar
op de top vijf gestemd worden,
waardoor ik denk dat het moei-
lijk zal worden om daar al bij te
geraken. Vanmarcke, Debus-
schere, Lampaert, Van Keirs-
bulck... Ik hoop toch op top 15
à 20 voor hem.” 
Benjamin kan in 2015 dan
weer WestSprint winnen. Tim :
“Vorig jaar was hij tweede, dan
verwacht je dat hij dit jaar wint.

Maar bevestigen is het moei-
lijkste. Top drie en beloond
worden met een profcontract
zou al heel goed zijn.” 
Terwijl Karel benadrukt dat
zijn zonen ploegspelers zijn,
geeft Benjamin nog aan dat het
niet de bedoeling is om met het
oog op WestSprint tegen eigen
ploegmaats te rijden. Maxime
Farazijn wordt immers een ste-
vige concurrent. “Zeker niet.
Trouwens, verre ereplaatsen
zullen het niet doen, wel uit-
schieters. Al sprint ik natuur-
lijk wel eens vaker mee voor
een verre ereplaats om toch
punten sprokkelen.” (SM)

Nieuwe verkiezing

DOOR STIJN MOERMAN

De twee broers hebben niet hun leukste
weekend achter de rug. Tim kwam in
Dwars door Drenthe ten val en moet al
zeker zeven dagen rust in acht nemen.
“Het gebeurde toen ik in derde positie zat.
De renner voor mij wou zijn bevoorra-
dingszak over zijn rug gooien, maar bleef
hangen in zijn stuur en kwam zo ten val. Ik
kon hem niet meer ontwijken. Heel spijtig,
want ik begon heel goed aan het seizoen en
verwachtte er iets van. Misschien lukt het
nog om voor sommige klassiekers fit te
geraken, maar in mijn ogen heeft het geen
zin om op halve kracht te starten. Ik moet
in orde zijn en iets kunnen betekenen. Niet
zoals vorig jaar met die gekneusde ribben.
Ik heb meer in mijn mars dan dat. Ik hoop
in Paris-Roubaix goed te zijn, maar afwach-
ten nu… Een renner herstelt meestal snel-
ler, dus laat ons hopen. Gelukkig heb ik
niets gebroken, maar een spiercrush is
soms slechter dan een kleine breuk.”
Ook voor Benjamin – hij reed lek en moest
lang achtervolgen – zat er meer in. “Jam-
mer, want de Kattekoers ligt mij. Sowieso
komen mijn beste wedstrijden er nog aan.
De vorm is er, nu alleen nog van pech
gespaard blijven.”

Wat is de beste eigenschap van je broer ?
Tim : “Benjamin is een heel goede allroun-
der. Hij kan op elk terrein uit de voeten en
heeft na een zware koers ook nog een goede
eindsprint, een heel groot wapen, denk ik.
Ook mentaal is hij heel sterk en moeilijk uit
zijn lood te slaan.”
Benjamin : “Tim heeft dan weer een heel
grote moteur. Een enorm uithoudingsver-
mogen. Hij kan lange afstanden aan en
wordt naarmate de koers vordert alleen
maar beter. Hij is gefocust en heeft veel
karakter, iets wat je als prof nodig hebt.”

En zijn minst goede eigenschap ?
Tim : “Moeilijke vraag. Misschien heeft
Benjamin soms de neiging om te nerveus
te zijn. Nu ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik
heb nog nooit met hem gekoerst. Het is van
horen zeggen.” (algemeen gelach)
Benjamin : “Ik denk dat Tim het moeilijk
heeft om in die grote Vlaamse koersen in
een nerveus peloton zijn mannetje te staan.
Het is natuurlijk niet evident....”
Karel : “Het is zoals je zegt : ze rijden aan
70 per uur naar de Taaienberg, terwijl het
nat is, je aan beide kanten ellebogen te
verwerken krijgt en er 20 cm voor je een
wiel zit. En dan zwijg ik nog over de sport-
directeur die in dat oortje zit te roepen…”

Hoe zijn jullie beginnen te koersen ?
Benjamin : “Voor mij was dat iets gemak-
kelijker, want ik had al een broer die koers-
te. Ik ging altijd mee om te kijken, zodat ik
het op den duur ook wilde proberen.”
Tim : “Voor mij was dat al een uitgemaakte
zaak van toen ik acht jaar was. Er koerst
niemand in onze familie, maar toch was ik
in de ban van die sport.”
Karel : “Het was eerder al.” (toont een foto
van de drie jaar oude Tim in zijn blote, toen
nog ongeschonden poep bij een fietsje)
Tim : “Ik voetbalde eerst, maar wist meteen
dat het niet mijn ding was. Neen, het was
geen extreem succes.” (lacht)
Karel : “Het was inderdaad soms pijnlijk
om naar te kijken. Laat ons zeggen dat de
bal met hem speelde.” 
Tim : (hevig) “Dat nu ook weer niet, hé.”
Karel : “We woonden vroeger in een huur-

huis in Oostrozebeke, waar ze rond het
huis koersten. Toen we naar hier verhuis-
den, hadden ze in de tuin ook meteen een
parcours aangelegd. Dat koersen was al
vlug een uitgemaakte zaak.”

Naar welke renners keken jullie trouwens
het meest op ?
Tim : “Ik had twee idolen : Johan Museeuw
en later in de rondes was ik fan van Jan
Ullrich, ook een tot de verbeelding spreken-
de coureur. Alle twee op dat grote verzet…
Dat vond ik wel iets hebben.”
Benjamin : “Ik heb nog altijd veel respect
voor Sven Nys. Prima mentaliteit. En nu
koers ik er zelf mee. Een prachtervaring.” 
Karel : “Naar de cross op tv kijken was een
ritueel bij ons. Toen Nys niet won en het
moeilijk had, hadden we hier eentje in huis
rondlopen die niet meer verder wou kijken
en op zijn kamer ging mokken.”
Benjamin : “Gelukkig won Sven veel.”
Karel : “En anders waren het plezante na-
middagen. (met droevig stemmetje) Nys zal
niet winnen, ik kijk niet meer.”

Welke renner herkennen jullie in elkaar ?
Benjamin : “Ik denk dat je Tim met een
Stijn Vandenbergh kunt vergelijken.”
Tim : “Daar teken ik meteen voor. In Benja-

“Over ons pa
zouden we een 
programma
kunnen maken”
CABARETIER KAREL DECLERCQ (58) INTERVIEWT 

KOERSENDE ZONEN BENJAMIN (21) EN TIM (25)

IZEGEM q Met Jelle en Jens Wallays telt West-Vlaanderen sinds
dit seizoen al twee broers in het profpeloton. De kans is echter re-
eel dat zij in de nabije toekomst navolging krijgen. Tim Declercq is
prof sinds 2012, maar ook broer Benjamin is al een tijdje aan de
grote poort aan het kloppen. Wij trokken naar de Kasteelstraat in
Izegem, waar vader en cabaretier Karel Declercq zijn twee getalen-
teerde wielerzonen aan een reeks prangende vragen onderwierp.

“Als type renner kun je

Tim het best met een Stijn

Vandenbergh vergelijken”

BENJAMIN DECLERCQ
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ELITE M/C
G Vrijdag 20 maart
Handzame Classic
G Woensdag 25 maart
Dwars door Vlaanderen.
G Vrijdag 27 maart
E3 Prijs Harelbeke.

ELITE Z/C EN BELOFTEN
G Vrijdag 20 maart
Handzame Challenge, 153 km,
rgnrs. Vlamingveld 40, Jabbeke
vanaf 8 uur, start 11.15 uur.
G Zondag 22 maart
Ichtegem, 115 km, rgnrs. Cafetaria
Extratime Sportcentrum, Keiberg-
straat 32 vanaf 13.45 uur, start 15u.
G Vrijdag 27 maart
Harelbeke, 12 reeksen van 1,4 km,
rgnrs. Voetbalstadion, Stasegemse-

steenweg 23 vanaf 12.15 uur, start
om 14 uur. (op uitnodiging)

JUNIORES
G Zondag 22 maart
Guido Reybrouck Classic Damme,
118 km, rgnrs. Stadhuis, Markt vanaf
11.15 uur, start 14.30 uur. 
Kachtem (Izegem), 78 km, rgnrs.
Café ’t Nieuw Gemeentehuis, Kach-
temsplein 13 vanaf 13u, start 14.30u.

NIEUWELINGEN
G Zaterdag 21 maart
Ichtegem, 49,6 km, rgnrs. Café De
Nieuwe Reiger, Diksmuidebaan 214
vanaf 13.45 uur, start 15 uur. 
Damme, 55 km, rgnrs. Stadhuis,
Markt 1 vanaf 13.30 uur, start 15 uur.
G Zondag 22 maart
Damme, 54 km, rgnrs. Stadhuis,
Markt 1 vanaf 13.15u, start 14.35 uur. 

Edewalle-Kortemark, 60 km, rgnrs.
P. D. Vanhautestraat 17 vanaf 14
uur, start 15 uur.

DAMES ELITE
G Zaterdag 21 maart
Zwevezele, 97,5 km, rgnrs. Café
Drieweg, Zeswegestraat vanaf
13.45 uur, start 14.45 uur.
G Woensdag 25 maart
GP van Waregem, 77 km, rgnrs.
Jeugdcentrum, Zuiderlaan vanaf 11
uur, start 13.45 uur.

DAMES JEUGD
G Zaterdag 21 maart
Zwevezele, 58,5 km, rgnrs. Café
Drieweg vanaf 11.30u, start 12.30u.
G Zondag 22 maart
Heule, 69,7 km, rgnrs. Café De
Zoeten Inval, Zegere Vanheule-
straat 87 vanaf 13.15 uur, start 15u. 

KALENDER

G In Parijs-Nice gaf Zico Waeytens,
die veel werk verrichtte voor De-
genkolb, zaterdag vroegtijdig op.
Hij start in Milaan-Sanremo. Jens
Keukeleire loodste Michael Mat-
thews naar ritwinst. Nikolas Maes
verrichtte veel werk voor Kwiat-
kowski en werd woensdag vervol-
gens 10de in Nokere.
G Jens Debusschere won vorige
week donderdag de eerste rit in lijn
in Tirreno-Adriatico voor Peter
Sagan en Sam Bennett. Maandag,
toen Stijn Devolder zich testte in
een lange vlucht, werd hij derde.
G Tim Declercq werd zaterdag
21ste in de Ronde van Drenthe.
Jelle Wallays werd 31ste. Ploeg-
maat Edward Theuns won. Zondag
kwam Tim ten val in Dwars door
Drenthe. Door een spiercrush en

scheurtjes in het bindweefsel moet
hij 7 dagen rust nemen. Ook Pieter
Vanspeybrouck kwam ten val. 
G Baptiste Planckaert, die 5de
werd in Nokere Koerse, won zon-
dag de Kattekoers voor Joeri Cal-
leeuw. Bert Van Lerberghe werd
5de, aanvaller Dieter Bouvry (ook
in Nokere Koerse lang voorop)
14de. Eliot Lietaer (ziek) gaf ver-
stek. Arthur Vanoverberghe kwam
ten val en liep een kleine breuk
aan de hand op. Jonas Rickaert,
43ste in de Kattekoers, zat woens-
dag in Nokere in de lange vlucht.
G Jarl Salomein werd 5de in de
Omloop van het Waasland. James
Vanlandschoot eindigde als 8ste,
maar kwam onderweg ten val op
de pols die hij vorig jaar brak. Hij
startte niet in Nokere. (TVB)

PROFKORT

Tim : “Dat is bij Benjamin moeilijk in te
schatten, omdat je nu nog niet weet hoe hij
zal evolueren. Hij heeft bij de jeugd de
eigenschappen om een renner te zijn waar
de ploeg voor werkt. Hij kan immers nog
sprinten na een zware koers en overleeft
gemakkelijk een klim.”

Wat is jullie droomkoers ?
Benjamin : “De kleine Ronde van Lombar-
dije die ik vorig jaar reed, vond ik de mooi-
ste tot nu. Prachtig, tussen meren rijden en
veel bergop. Echt magnifiek.”
Karel : (fijntjes) “Was er daar sanitair niets
misgelopen ?”
Benjamin : “Pa, zwijg. We gaan daar niet
over beginnen. Dat heeft niets met deze
vraag te maken !”
Tim : “Voor mij is de mooiste koers zonder
twijfel Paris-Roubaix, de lastigste en meest
heroïsche die er is. Vlaanderen is mooi, nog
meer qua publiek en sfeer, maar de heroïek
op die steenstroken. Dat vind ik echt...”

Is het verschil bergop tussen beloften en
profs groot ?
(Tim en Benjamin knikken in koor)
Tim : “In sommige koersen valt het wel
mee, maar op WorldTourniveau is het
soms gek hoe ze naar boven rijden. Bij de
jeugd kon ik bergop mijn mannetje staan
en meestrijden voor top tien in een rit in
Aosta of de Ardennen. Maar bij de profs is
dat veel moeilijker.”
Benjamin : “Er is ook een groot verschil
tussen hoe je als belofte en als prof rijdt. Je
hebt er die prof worden en veel beter pres-
teren dan men verwacht en omgekeerd.”
Tim : “Het valt te zien hoeveel groeimarge
je nog hebt en dat kan niemand op voor-
hand weten.”

***

Wie is eigenlijk jullie beste supporter ?
Tim : “Nonkel Frans, maar daarnaast heb
ik nog twee mensen die mij volop steunen :
mijn vriendin (wielrenster Céline Vanelver-
dinghe, red.) die 100 procent achter mij
staat, samen met haar moeder en haar fa-
milie. En een van mijn beste maten staat
ook onvoorwaardelijk achter mij : Stijn
Rammant. Ik weet dat hij altijd het beste
met mij voor heeft en mag altijd bij zijn
vader achter de brommer rijden. Hij onder-
houdt ook mijn officiële fansite.”
Benjamin : “Naast onze ouders zijn dat
voor mij ook twee personen : nonkel Frans
en zijn vrouw Jeannine, altijd van de partij.
Ook al zijn ze al 87 en 77 jaar. Ze gaan nog
altijd mee en zijn een leuke verschijning op
de koers. Je zou het ook helemaal niet zeg-

gen dat ze al zo oud zijn. Echt leuk.” 

Wie is de grappigste van de twee ?
Benjamin : “Dat is moeilijk, we zijn geen
grapjassen à la Pieter Serry die Engelse
kluchtjes gaan vertellen.”
Tim : “Ik wil toch even vermelden dat ik
wel in Pieter zijn top drie van grappige
renners stond. Ik denk dat we beiden wel
een beetje humor in ons hebben, maar niet
op de manier van ons vader.”
Benjamin : “En dat is ook niet onze ambi-
tie, denk ik.”

***

Zou jullie vader iets bereikt hebben als hij
gekoerst had ?
Benjamin : “Neen, zeker niet.”
Tim : “Wel, hij heeft het beste met ons
voor, maar ik had graag gehad dat hij een
paar jaar gekoerst zou hebben. Om dan het
verschil in zijn visie te zien.”
Karel : “Won jullie vader nooit een koers ?”
Benjamin : “Studentenkoersen... Een loop-
koers ? Waar je vals gespeeld hebt ?”
Karel : (protesteert) “Hela, gewonnen door
mijn sluwe eindsprint !”
Tim : “Misschien zat er iets in, maar dat
zullen we nooit weten. Hij zegt altijd dat hij
heel leep zou zijn. Veel leper dan de rest.
Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd.”

Kunnen jullie soms inspiratie bieden voor
de programma’s van jullie vader ?
Benjamin : “Neen. (twijfelt) Maar mis-
schien wel onbewust, omdat we koersen en
hij als vader meegezogen wordt. Het is een
aparte wereld met veel hectiek.”
Tim : “Het is wel zo dat er veel dingen zijn
over ons vader waarover wij een program-
ma kunnen maken. Zijn koerstactieken bij-
voorbeeld…. Hij heeft de neiging om alles
puur wetenschappelijk te bekijken, maar
het praktisch gerichte ontbreekt soms. Het
moet nog wat bijgeschaafd worden. Er
wordt tussen mijn vrienden, zoals bijvoor-
beeld Yves Lampaert, af en toe wel eens
gelachen met de opmerkingen van mijn pa
tijdens de koers.” (algemeen gelach)
Karel: “Tijd voor de volgende vraag.”

Wie trekt er het best op zijn pa of ma ?
Benjamin : (lacht) “Wie lijkt er het best op
de prutser of op …”
Tim : “Ik denk dat ik meer van mijn ma
mee heb : de goede uithouding.”
Karel : “Dat klopt, want om het met mij vol
te houden, heb je een goed uithoudingsver-
mogen nodig.”
Benjamin : “Een beetje van beiden zeker ?”
Karel : “Jullie durven gewoon niet zeggen
dat jullie iets van jullie vader mee hebben.”
(algemeen gelach)

min zie ik een type Greg Van Avermaet.”
Benjamin : “Dat is ook wel iets te veel eer.”
Tim : “Ik zeg wel type.”
Benjamin : “Oké, daar kan ik mij in vinden.
Hij heeft een prachtige stijl van rijden.”

***

Stel dat jullie in hetzelfde team rijden : wel-
ke rol zouden jullie elkaar geven ?
Benjamin : “Het valt te zien in welk team.
Bij Topsport heeft iedereen dezelfde kan-
sen, behalve als er gesprint moet worden.” 
Karel : “En bij een groter team ?” 
Benjamin : “Tim zou dan als helper heel
goed voor de dag kunnen komen en in de
kleinere koersen voor zichzelf kunnen rij-
den. Als helper kan hij heel lang op kop
rijden voor zijn kopman. In de WorldTour
zou hij een luxehelper kunnen zijn.”

Benjamin, Karel en Tim Declercq. (Foto RN)

“In Benjamin zie ik een

type Greg Van Avermaet.

Ik zeg wel type, hé”

TIM DECLERCQ

G Geboren op 8 maart 1957 in Roeselare.

Woont in Izegem.
G Studie : rechten en filosofie in Leuven.
G Werk : professioneel cabaretier sinds

1991, treedt vooral op voor culturele

centra, verenigingen en sociale organi-

saties, vierde eind 2014 zijn 3.000ste

liveoptreden.
G Privé : vader van Tim Declercq (prof-

renner Topsport Vlaanderen-Baloise) en

Benjamin Declercq (belofte EFC-Etixx).

BIO

Karel Declercq

G Geboren op 21 maart 1989 in Leuven.

Woont in Izegem.
G Studie : LO en bewegingswetenschap-

pen in Gent.
G Niveau : profwielrenner sinds 2012 bij

Topsport Vlaanderen-Baloise
G Palmares : BK op de weg beloften

2011, IWT Oetingen 2012-2013, 10de R. v.

Zeeland 2012, 6de Coppa Bernocchi

2012, 7de Tour du Finistère 2013, 9de

Schaal Sels 2013, 13de Vierdaagse Duin-

kerken 2014, 11de Tour des Fjords 2014.

BIO

Tim Declercq

G Geboren op 4 februari 1994 in Kortrijk.

Woont in Izegem.
G Studie : toegepaste economische

wetenschappen aan KULAK.
G Niveau : derdejaarsbelofte (EFC-Etixx).
G Palmares : 4 zeges in 2014 (o. a. ritze-

ge Tour du Canton St-Ciers, rtizege Trois

Jours de Cherbourg), 3de Handzame

Challenge, 3de Tour de Moselle, 4de

Trois Jours de Cherbourg, 4de Paris-

Tours U23, 5de BK op de weg beloften,

2de WestSprint 2014.

BIO

Benjamin Declercq


