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September 2022 is voor wielrenner Remco Evenepoel een maand uit de duizend  
geworden! Op zondag 11 september werd hij de grote winnaar van de Vuelta, de Ronde  
van Spanje. Twee weken later pakte hij de regenboogtrui in Wollongong, Australië.

Remco Evenepoel is nog maar 22 jaar en rijdt zijn 
vierde seizoen bij de profwielrenners. Ook bij de 
junioren liet hij zich al opvallen: in 2018 won hij het 
WK bij de junioren twee keer. Zowel bij de wegrit 
als bij de tijdrit haalde hij toen goud. Vier jaar later 
verovert hij brons bij de tijdrit en goud bij de wegrit. 
Hij is nog maar de tweede wielrenner ooit die zowel 
bij de junioren als bij de profs wereldkampioen is 
geworden.

Merckxiaans
En er zijn wel meer opmerkelijke prestaties. Hij is 
ook de eerste renner die de Ronde van Spanje en het 
wereldkampioenschap in eenzelfde jaar wint. Hij 
won dit jaar ook Luik-Bastenaken-Luik, een van de 
wielerklassiekers. Er zijn maar drie andere renners 
die in eenzelfde jaar wereldkampioen werden én een 
grote ronde en een klassieker wonnen. Een daarvan 
is Eddy Merckx, de grootste Belgische wielrenner 
ooit. De voorbije dagen werd Remco dan ook veel 
vergeleken met Eddy Merckx. Merckx zei over 
Remco: ‘Ik zou deze prestatie Merckxiaans willen 
noemen, ja. Wat Remco dit jaar gepresteerd heeft, is 
zeer uitzonderlijk.’

Feestvieren
Omdat het WK in Australië plaatsvond, moesten de 
Belgische wielerfans heel vroeg opstaan om de wed-

strijd te volgen. In Schepdaal, waar Remco woont, 
gingen de fans om zes uur ’s morgens naar suppor-
terscafé De Rustberg. Toen hij een dikke twee uur 
later als eerste over de streep reed, werd er volop 
gedanst en feestgevierd. Dat ging de hele zondag 
door. Remco vierde met de andere Belgische wiel-
renners in Australië. Op 2 oktober zal hij in eigen 
land gevierd worden, met een groot feest in Dilbeek 
(waarvan Schepdaal een deelgemeente is) en Brus-
sel. Om 12 uur is er een receptie in Dilbeek, waarop 
Remco tot ereburger gekroond wordt. Om 14 uur 
springt iedereen de fiets op richting Brussel. Vanaf 
15 uur gaat het feest verder op de Grote Markt van 
Brussel, waar Remco gehuldigd wordt. 

Remco pakt regenboogtrui
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🌈 Remco wilde eerst profvoetballer worden. 
Hij speelde vanaf zijn vijfde tot zijn elfde bij RSC 
Anderlecht. Na enkele jaren bij het Nederlandse 
PSV keerde hij terug naar Anderlecht. In 2017 
stopte hij met voetballen. Vanaf dan legde hij 
zich toe op het wielrennen.

🌈 Dit jaar heeft Remco 67 wedstrijden gekoerst. 

Daarvan heeft hij er maar liefst zestien gewon-
nen. Met andere woorden: hij heeft dit jaar onge-
veer een vierde van zijn wedstrijden gewonnen.

🌈 De eerste koers van Remco in zijn regenboog-
trui is Binche-Chimay-Binche op 4 oktober. 
Die koers is de afsluiter van het Waalse seizoen. 
Daarnaast is Remco ook van plan om te trainen 
in zijn regenboogtrui.

Weetjes


