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In rouw gedompeld is
nog zacht uitgedrukt.
Gitzwart is de stem-
ming in het peloton.
Een knoepie van 22,

Bjorg Lambrecht, laat het le-
ven.

Reeds eerder schreef ik
op deze plaats over de geva-
ren van de wielersport. En
ook toen was machteloos-
heid het wachtwoord. Bel-
gië verloor maandag z’n
grootste klimtalent. Bjorg
had al heel jong dezelfde
ambitie als zijn opa: de bes-
te wielrenner worden van
Knesselare en omstreken.

Kinderen en de keuze van
de sport. Hoe idyllisch gaat
het bij voetballertjes of in de
sport hockey. Samen naar
de sportshop, schoenen met
kicksen kopen. Een zachte,
milde ondergrond van na-
tuurgras of kunstgras
wacht. Zeker, ook in die
sporttakken kunnen cala-
miteiten zich voordoen.
Zelfs bij zaalsporten. Maar
al vroeg bij het inslaan van
kids en ouders in de richting
van de wielersport wordt
het grote verschil voelbaar.
Geen waterzak, geen enkel-
verzwikking, maar de hard-
heid van het wegdek. De
weg, de straat is de onver-
biddelijke tegenstander van
de renner die valt. En dat
vallen lijkt steeds meer te
gebeuren.

Zo bezien, is hetgeen
Bjorg maandag overkwam al
lang geen sportblessure

meer. 
Wegrenners zijn eerder

vergelijkbaar met verkeers-
deelnemers. Groot verschil
tussen coureurs en ware
verkeersdeelnemers is, dat
gemotoriseerde weggebrui-
kers veel beter beschermd
zijn. Van airbag tot veilige
carrosserie. Van valbeugel
tot motorpakken. De wiel-
renners die wij tijdens de
koers flankerend bewaken
halen vergelijkbare snelhe-
den. Bij een afdaling worden
snelheden tot 90 kilometer
per uur aangeraakt. In onze
doktersauto’s knijpen we de
tenen samen, houden onze
handen licht vertwijfeld aan
het dashboard en hopen dat
de rust verderop zal weer-
keren… Hoe vaak ik niet een
vierkante snelheids-indica-
tor langs de weg zie oplich-
ten met de mededeling ‘U
rijdt harder dan is toege-
staan’, is haast niet te tellen.

Ver weg van het groene
grasveld, op de grijsheid van
de ‘makadam’ speelt zich de

zeer publieksvriendelijke
sport wielrennen af. Niet op
het trapveldje op steenworp
afstand van de bebouwde
kom met een ziekenhuis of
spoedpost, nee ver van huis
op onbekende wegen dient
de wedstrijd te worden be-
slist. Vorige week vertrok
Bjorg Lambrecht, samen
met zijn ouders naar Polen.
Met de roes van eerdere gro-
te prestaties, zoals zijn zes-

de plaats in de Amstel Gold
Race, in zijn rugzakje. Tot
dat verschrikkelijke mo-
ment waarop Bjorg van de
weg raakte en tegen een be-
tonnen obstakel tot stil-
stand kwam. Zijn verwon-
dingen moeten van dien
aard zijn geweest dat er
geen redden meer aan was.
Naar verluidt, een inge-
drukte borstkas.

Alweer een dode in de
wielersport. Bij de immense
lijst van slachtoffers is het
einde van de slechte reeks
nog niet in zicht. Werkelijk
niemand, van renner tot be-
windsman tot wedstrijdarts
weet waar het ophoudt.
Maandag vertrekken wij als
noodartsenteam in het kiel-
zog van de renners voor de
geliefde BinckBank World
Tour. Met drie ambulances,
twee doktersauto’s, één am-
bulance motor. In het kiel-
zog van de renners. Alles ha-
len wij uit de kast om de
coureur te redden, helaas
evenwel heeft afgelopen
maandag weer eens getoond
dat het noodlot en dat zon-
der rugnummer, meerijdt.
Licht ingehouden belijden
wij opnieuw: wij hebben de
absolute remedie ter voor-
komen niet, maar zolang
wielrenners hun sport
trouw blijven, doen wij als
hulpverleners dat zeker
ook.

Jos Benders is sportarts
(VVS)

’Zolang de wielrenners
koersen, volgen wij’

OPINIE Jos Benders, sportarts

De crash van de Belg Bjorg Lambrecht
(22), maandag in de Ronde van Polen,

schokt de wielerwereld. De vierde dode-
lijke val bij de profs in drie jaar stemt tot

nadenken over de risico’s van wielrennen.
Jos Benders volgt het peloton, soms met

samengeknepen tenen, in de doktersauto.

Jos Benders
ontfermt zich
over Vincenzo
Nibali.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ul-
lamco laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia dese-
runt mollit anim id est laborum. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
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De ploegmakkers van de
verongelukte Bjorg Lam-
brecht in al hun versla-
genheid. ,,Werkelijk nie-
mand, van renner tot
bewindsman tot wedstrij-
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