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Jasper Stuyven :
Leuvens toptalent,
West-Vlaamse roots
OP BEZOEK BIJ DE FAMILIE VAN JASPER STUYVEN IN KUURNE
KUURNE q Het lijstje van renners die in de regenboogtrui Paris-Roubaix wonnen, is kort. Jasper Stuyven (22) slaagde daar wel in. Als junior in 2010. “Jasper Stuyven is toch dat jonge Leuvense talent uit de ploeg van Fabian Cancellara ?”, vraagt u. Dat klopt. Maar de jonge Flandrien
heeft West-Vlaamse roots en proefde hier van de koers. Wij zochten zijn familie uit Kuurne op.
DOOR GLENN OLLEVIER

Er wordt ons meteen veel duidelijk als oma
Rosette in Kuurne de deur van haar appartement opentrekt. In de hal hangt de gesigneerde regenboogtrui. “En of ik trots ben !”,
lacht ze haar tanden bloot. “Wie zou dat
niet zijn ? Let eens op die handtekening.
Het is er geen. Jasper was nog te jong. Hij
schreef gewoon zijn naam.” In de living
maken we kennis met de ouders van het
toptalent : vader Mathieu en moeder Kathleen. Zij hebben net de tweede rit in de
Driedaagse van De Panne meegepikt en op
hun weg naar Leuven komen zij even Rosette bezoeken. De tongval van Kathleen
laat niet vermoeden dat zij in Marke opgroeide. Ze glimlacht. “Na mijn lerarenopleiding in Kortrijk ben ik de liefde gevolgd
richting de studentenstad. Ik startte er mijn
loopbaan en bleef er plakken. De 17de april
van 1992 werd onze zoon geboren.”
Stond het in de sterren geschreven dat hij
een wielertoekomst voor zich had ?
Mathieu : “Hoegenaamd niet. Een competitief verleden hebben wij niet. Ik heb ooit
wel wat aan trial gedaan. Ik heb daardoor
wel een sterk evenwichtsgevoel maar verder
zie ik geen raakpunten met de koers.”
Kathleen : (grapt) “Behalve de wieltjes
dan.”
Mathieu : “Op zijn negende sloten we Jas-

BIO
Jasper Stuyven
Geboortedatum :
17 april 1992.
Geboorteplaats :
Leuven.
Familie : Kathleen Catteeuw
(geboren in
Kortrijk en opgegroeid in Kuurne)
en Mathieu
Stuyven.
Profwielrenner
sinds 2014 bij
Trek Factory
Racing, waar hij ploegmaat is van Fabian
Cancellara en Stijn Devolder.
Palmares : als junior wereldkampioen op
de weg in Moskou en winnaar ParisRoubaix. Als neoprof 6de op het BK op
de weg in Wielsbeke en drie keer 4de in
een etappe in de Ronde van Spanje.

“Als de kleine Jasper in
Kuurne op vakantie was,
konden we hem alleen met
de fiets entertainen”
ROSETTE DUVILLIER
Grootmoeder Jasper Stuyven
per aan bij een skeelerclub. Hij won toen
wel eens. Met verliezen had hij het erg
moeilijk. Zijn winnaarsmentaliteit was
toen al overduidelijk. In die periode gingen
we soms samen op pad voor een toertocht
met de mountainbike. De fiets trok hem
duidelijk aan, maar omdat er in het Leuvense nauwelijks jeugdwerking te vinden was,
werd atletiek een nieuwe uitdaging. Hij
deed dat wel graag, maar door zijn passages
in West-Vlaanderen bij oma Rosette was hij
toch aangestoken met het wielervirus.”
Rosette : (knikt) “Mijn man zaliger, Lucien,
was een diehard fan van Johan Museeuw.
Toen de Leeuw van Vlaanderen in de buurt
koerste, nam hij Jasper mee om te supporteren. Als mijn kleinzoon hier een weekje
op vakantie was, konden we hem alleen
entertainen met de fiets. En het klopt wat
Mathieu vertelde. Jasper wilde altijd en
overal winnen.”
Mathieu : “Hij had het dan ook vaak knap
lastig als de loopwedstrijdjes niet volgens
zijn verwachtingen liepen. Ik zag dat ook
wel. Via een collega leerde ik wielerclub
Olympia Tienen kennen. In de nazomer
van 2003 werd hij er lid. Het seizoen erop
startte zijn carrière als 12-jarige aspirant.”
Werd het meteen duidelijk dat hij uit het
goede hout gesneden was ?
Kathleen : “In zijn eerste koersje in Zoutleeuw reed hij meteen naar een podiumplaats. Daar kon hij best mee leven, al wilde
Jasper zo snel mogelijk die eerste bloementuil bemachtigen.”
Mathieu : “In zijn tweede seizoen bij de
aspiranten lukte dat. In Wemmel ging hij
er na een kilometer of vijf aan de haal. Hij
hield stand en kwam solo over de streep.
Een enorme opsteker, al had hij liever het
provinciaal kampioenschap gewonnen. De
eerste titel liet niet lang op zich wachten. In
de voorbereiding op het nieuwe wegseizoen
kroonde hij zich tot Vlaams-Brabants kampioen cyclocross. Enkele maanden later realiseerde hij de dubbel. Zowel in de weg- als
tijdrit was hij primus. De prestaties bleven
crescendo gaan. Als eerstejaarsnieuweling

werd hij Vlaams kampioen, als
tweedejaars werd hij zowaar Belgisch kampioen in het shirt van
Bodysol-Lotto CT Menen. “
Het beste moest dan nog komen…
Mathieu : “Na enkele spraakmakende resultaten in het voorjaar
– onder meer in de hoog aangeschreven Giro della Toscana –
werd hij als eerstejaarsjunior
geselecteerd voor het WK in
Moskou. Dat was een hele eer.
De selectie bevatte veel talent.
Sean De Bie, Tim Wellens en
de West-Vlamingen Guillaume Van Keirsbulck en Zico
Waeytens zijn stuk voor stuk
veelbelovende profrenners geworden. Alleen Martijn Debaene (nu triatleet, red.) is intussen renner af.
Jasper
vond die
selectie
fantas-

Stuyvens oma Rosette Duvillier en mama
Kathleen Catteeuw poseren voor een poster
van Jasper. (Foto Ronny Neirinck)
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tisch. Het zou ongetwijfeld een
geweldige ervaring worden en hij
zou er veel kunnen leren…”
Kathleen : “Wij twijfelden aanvankelijk om naar de Russische
hoofdstad af te reizen. Het leek
ons niet zo’n veilige stad en de
taal is er zo ondoorgrondelijk. We
hebben het dan toch maar gedaan
en onze vermoedens werden bevestigd. Moskou was toen een stad
van vergane glorie en er hing veel
dreiging in de lucht. Overal zag je
militairen. Ook de omloop was bezaaid met tot de tanden gewapende soldaten. Vrolijk werden we er
niet van. Maar de lucht klaarde
helemaal op toen onze Jasper daar
geheel onverwachts de regenboogtrui veroverde. We wisten met onze vreugde geen blijf.”
Rosette : “Ook ik kon mijn oren
niet geloven toen het nieuws mij
bereikte. Mijn man en ik zaten
iets te drinken op het terras van
De Gavers. Na het telefoontje van
Kathleen kreeg het hele terras te
horen dat mijn kleinzoon wereldkampioen geworden was. Een dag
om nooit te vergeten !”
Kathleen : “Het was ook een dag
van gemengde gevoelens. Enerzijds was er de euforie om die titel, maar anderzijds was er een
groot drama toen een supporter
van tijdrijder Kevin De Jonghe
daar een hartaanval kreeg. Ondanks het aandringen van de
bondsdokter duurde het lang voor
de plaatselijke ambulanciers in actie schoten. Choquerend.”

Mathieu : “Jasper wilde op eigen benen
staan, weg van huis en weg van België. Al
was er met Axel Merckx natuurlijk een Belgische link in het team van Bontrager-Livestrong. Het verhaal van Armstrong is bekend en dus werden de banden met de
zevenvoudige Tourwinnaar doorgeknipt.
Het werd een positieve ervaring. Jasper
heeft er veel geleerd. Door zijn goede prestaties bij de beloften kon hij in 2014 zijn
debuut als prof maken bij het Trek Factory
Racing team, de Amerikaanse WorldTourformatie met Cancellara als boegbeeld.”

“We zien Jasper niet veel.
Als prof is hij het hele jaar
onderweg. Hij wil echt investeren in zijn toekomst”
Zico Waeytens in de Ronde. (Foto Belga)

KATHLEEN CATTEEUW
Moeder Jasper Stuyven

Een regenboogtrui brengt heel
wat druk mee. Kon Jasper daarmee om ?
Mathieu : “Heel goed zelfs. Zowel
in binnen- als buitenland reed hij
formidabele resultaten bijeen. Er
was winst in een Waalse Beker
van België-wedstrijd en ritzeges in
de Ster van Zuid-Limburg en de
3-daagse van Axel. Maar het meest
tot de verbeelding sprekende resultaat was natuurlijk de winst in
Parijs-Roubaix. Dat monument
winnen als wereldkampioen… En
dan moet je nog weten dat ik hem
als eerstejaars had afgeremd om
die klassieker te rijden. Zijn fantastisch seizoen leverde hem de
titel van Jonge Flandrien bij de
juniores op. En als kers op de taart
snelde hij ook nog eens naar
brons op het WK in het Italiaanse
Offida, waar ze op zijn wiel reden.
Jasper kon zich daar ongelooflijk
druk in maken. (Kathleen lacht)
Het jaar nadien bevestigde hij op de
kasseien. Als eerstejaarsbelofte werd
hij tweede in de Hel.”

Door het uitvallen van de Zwitser wordt
Jasper zondag zowaar schaduwkopman…
Rosette : “Dat zal hij uitstekend doen ! Heb
je hem vandaag (vorige week woensdag, red.)
bezig gezien in De Panne ? Ik zag op tv dat
hij goed is. Constant attent vooraan aanwezig, meeschuiven wanneer het kon… Ik zal
de uitzending wellicht nog eens bekijken,
want ik heb ze opgenomen.” (Haar dochter
en Mathieu lachen)
Mathieu : “Mijn schoonmoeder heeft gelijk. Jasper heeft met opzet vandaag veel
met de neus in de wind gekoerst. Hij lijkt
klaar voor de klassiekers. (intussen reed hij
al de Ronde van Vlaanderen, zie kader, red.)
Een val in de Strade Bianche, met twee
operaties tot gevolg, haalde zijn voorbereiding wel overhoop. Hij heeft aan zijn conditie geschaafd in de Ronde van Catalonië.
Daardoor kon hij niet starten in Dwars door
Vlaanderen. Een grote ontgoocheling. Jasper had er een doel van gemaakt, omdat het
één van de weinige koersen was waar hij
echt zijn eigen kans mocht gaan.”
Kathleen : “Mijn zoon is een winnaar, maar
is ook niet te beroerd om in dienst te rijden.
Het uitvallen van Cancellara is sowieso een
spijtige zaak. We zijn benieuwd. Wij trekken zondag alvast naar Roubaix. ”
Rosette : “Ik blijf thuis. Ik zie hem binnenkort wel nog een keertje. Wist je dat Jasper
ook nog studeert ? Communicatiemanagement in Kortrijk. Dat gebeurt via afstandsonderwijs, maar voor de examens moet hij
toch naar West-Vlaanderen afzakken.”
Kathleen : “Wij zien Jasper ook niet veel.
Als prof is hij het hele jaar onderweg : in
november in het Amerikaanse Colorado, in
december op Spaanse wegen met zijn vaste
kompanen Sean De Bie, Tim Wellens en
Louis Vervaeke. Met hen ruilde hij deze
winter het Italiaanse Lucca als uitvalsbasis
voor het Andalusische Alora. Jasper wil
echt investeren in zijn toekomst.”

Een echte Flandrien... Waarom dan de
keuze voor een Amerikaans avontuur ?

En als je het ons vraagt, lijkt die toekomst
er erg rooskleurig uit te zien.

“Paris-Roubaix leunt het dichtst bij mij aan”
KUURNE/LEUVEN q Jasper Stuyven bolde vorige zondag in
de Ronde van Vlaanderen over de meet in het gezelschap van
Frans kampioen Arnaud Démare, Belgisch kampioen Jens Debusschere én Heinrich Haussler, Australisch kampioen. Schoon
volk dus. Toch kregen we maandagavond een ontgoochelde
Stuyven aan de lijn. “De Ronde van Vlaanderen is niet geworden
wat ik ervan verwacht had. Ik kende een complete offday. Op de
Eikenberg moest ik van fiets te wisselen na schakelproblemen.
Daarna voelde ik snel dat het niet mijn dagje zou worden. Meer

PROFKORT

dan volgen zat er niet in”, geeft hij toe.
De 22-jarige Leuvenaar kreeg in de Ronde een vrije rol en
zondag is dat in de Hel van het Noorden opnieuw het geval. “Het
vertrouwen dat ik in de Ronde van Catalonië en de Driedaagse
van De Panne tankte, is wel enigszins aangetast. Aan de andere
kant is Paris-Roubaix wel de wedstrijd die het dichtst bij mijn
mogelijkheden aanleunt. Bij de beloften liet ik nog mooie dingen zien in wedstrijden als Luik-Bastenaken-Luik, maar bij de
profs zijn die te zwaar.” (GO)

G Stijn Devolder (ook 2de in de Driedaagse
De Panne) werd 13de in de Ronde van Vlaanderen. Ook Jens Keukeleire (19de) en Zico
Waeytens (31ste, in dienst van Degenkolb)
overleefden de schifting op de Taaienberg.
Sep Vanmarcke (53ste) kende een mindere
dag. Ook Yves Lampaert (24ste, 9de in De
Panne) en Jens Debusschere (25ste) reden
zich in de kijker. Ook Guillaume Van Keirsbulck (46ste), Klaas Lodewyck (86ste), Nikolas Maes (97ste), Jelle Wallays (twee keer
lek, 106de), Bert Van Lerberghe (107de),
Louis Verhelst (128ste) en James Vanlandschoot (129ste) haalden de finish. Pieter
Vanspeybrouck reed even in de aanval.
G Baptiste Planckaert werd 7de in de Route
Adélie. In Paris-Camembert werd Timothy
Dupont 45ste, Tim Declercq 48ste.
G Gianni Meersman (10de in de 2de rit) en
Julien Vermote (8ste in De Panne) rijden
deze week de Ronde van het Baskenland.
G Jarl Salomein, die in De Panne de bergtrui
pakte, werd 16de in de Scheldeprijs, Tom
Devriendt 21ste. (TVB)

Dupont is terug
BREDENE G Timothy Dupont is stilaan
weer de oude. De 27-jarige tweedejaarsprof van VC Roubaix-Lille Métropole, die in oktober geopereerd werd
aan de heup, werd na zijn zevende
stek in de Classic Loire Atlantique ook
derde in de Route Adélie de Vitré (1.1),
waar Romain Feillu won voor Nacer
Bouhanni. “Na die operatie had ik tijd
nodig om mijn beste niveau terug te
vinden, maar nu sta ik er weer helemaal.” Volgende donderdag rijdt Dupont de GP Denain. “Een mooie sprintkoers die me aanspreekt.” (TVB)

KALENDER
ELITE Z/C EN BELOFTEN
G Zaterdag 11 april
Hooglede, 112 km, rgnrs. Café De Gouden
Leeuw, Hogestraat 22 vanaf 13u, start 14.30u.
G Woensdag 15 april
Ledegem, 118,4 km, rgnrs. Feestzaal Cycloon,
Sint-Pieterstraat 9 vanaf 13 uur, start 14.30u.
JUNIORES
G Zaterdag 11 april
Beerst, rgnrs. Ter Zaele Gemeentezaal, H.
Consciencestraat vanaf 13u, start 14.30 uur.
G Zondag 12 april
Tielt, 87 km, rgnrs. Café Bellevue, Wakkensesteenweg 32 vanaf 13.45 uur, start 15 uur.
NIEUWELINGEN
G Zondag 12 april
Veldegem, 54 km, rgnrs. Café t’ Strooifhof,
Rembertstraat 88 vanaf 13.30 uur, start 15u.

