
Alles begon toen Kenny Dehaes op 

Nieuwjaar 2000 aan zijn ouders een 

�ets vroeg om er samen met zijn vader, 

ex-wielrenner Christiaen Dehaes, als 

wielertoerist op uit te trekken. Kenny 

speelde toen nog voetbal bij KFC 

Rhodienne, maar op 15-jarige leeftijd 

koos hij de�nitief voor het wielrennen. 

Een goede keuze, zo blijkt nu. ‘Had ik 

het mij gemakkelijk willen maken, dan 

was ik beter blijven voetballen. Als je 

in die sport een mindere dag hebt, kun 

je je altijd wat ‘verstoppen’. Bij het 

wielrennen kan dat niet. Dat is veel 

ongenadiger.’

Kenny groeide langzaam door en 

beetje bij beetje wist hij zijn loopbaan 

als renner uit te bouwen. De volgende 

jaren zijn de jaren van de waarheid. 

‘Vorig jaar behaalde ik een mooie zege 

in de Schaal Sels. Momenteel rijd ik 

mijn beste seizoen als beroepsrenner. 

Ik zegevierde in de Vierdaagse van 

Duinkerke en de Ronde van België en 

eindigde ook vooraan in Gent-Wevel-

gem, de Memorial Rik Vansteenber-

gen en in meerdere ritten in de Ronde 

van Ierland. Spijtig genoeg kwam ik 

ten val tijdens de Delta Tour in 

Zeeland.’ Bij die val brak Dehaes zijn 

pols. Daardoor moest hij het Belgisch 

Kampioenschap in Knokke missen, 

waar hij volgens kenners zeker een rol 

van betekenis had kunnen spelen. 

Kan nog beter

Wat te voorspellen was, gebeurde: de 

grote ploegen kwamen aankloppen. ‘Ik 

kon bij Topsport Vlaanderen blijven, 

maar ik wilde andere lucht opsnuiven. 

Eerst informeerden enkele Franse 

ploegen, waaronder AG2R. Ook 

Quick Step en Silence-Lotto toonden 

belangstelling. Het zag er lange tijd 

naar uit dat ik voor AG2R zou 

uitkomen, maar uiteindelijk tekende ik 

voor Katusha. Niet alleen voor het 

grote geld, ook voor de ambitie van de 

ploeg. Mannen als Gert Steegmans en 

Robbie McEwen zullen mij heel wat 

kunnen leren en kunnen op mij 

rekenen om hen te helpen in de spurt. 

In principe mag ik een Vlaams 

programma afwerken met mijn 

geliefkoosde koersen zoals Kuurne-

Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem en 

Parijs-Brussel. Katusha zal ook 

aanwezig zijn in de belangrijkste 

rittenkoersen. Ik ben ervan overtuigd 

dat ik als spurter zeker mijn top nog 

niet bereikt heb.’

Van BR naar BV

Een en ander heeft tot gevolg dat 

Kenny Dehaes niet alleen BR (bekende 

Rodenaar) is, maar zo stilaan ook BV 

(bekende Vlaming). ‘Ik word meer dan 

vroeger herkend op straat. Mensen 

vragen mijn handtekening. Ik besef 

echter maar al te goed dat succes 

vergankelijk is en blijf met beide 

voetjes op de grond. Van mij zal 

niemand ooit kunnen zeggen dat ik 

een dikke nek heb. Daarvoor weet ik 

maar al te goed waar ik vandaan kom 

en welke inspanningen mijn ouders 

voor mij gedaan hebben. Ik zal er hen 

altijd dankbaar voor zijn. Nee, er mag 

gebeuren wat wil; ik blijf altijd gewoon 

Kenny Dehaes uit Rode.’

Zijn trouwe supporters in supporterslo-

kaal Het Binnenhof bevestigen dat. 

‘Wij volgen Kenny sinds het begin van 

zijn rennerscarrière. Eerst bij de jeugd 

en nu als beroepsrenner, zelfs in het 

buitenland als het niet te ver is. In al 

die tijd is hij altijd dezelfde, rustige 

jongen gebleven, zelfs na zijn recente 

successen. Hij zal niet snel naast zijn 

schoenen lopen. Nu hij voor Katusha 

heeft getekend, wachten er hem (en 

ons) nog mooie dagen’, bevestigen de 

supporters.

Hugo Devillé

De cultuur- en 

gemeenschaps-

centra van 

Vlaams-Brabant 

leggen in het 

nieuwe cultuurseizoen de klemtoon 

op samen genieten. Enkele bekende 

Vlamingen zetten de campagne 

Samen geniet je dubbel in de verf. In 

GC de Boesdaalhoeve zet wielren-

ner Kenny Dehaes de spurt in bij 

Wielerjaar 2008 op 18 februari 

2009. Meer informatie: www.

deboesdaalhoeve.be

De supporters: Jean-Pierre Vaillemans, Marie-Jeanne Claeys, Willy 

Geeraerts, Marise Goossens, Henri en Illona Weemaels en Lisette Decock.

Kenny Dehaes blijft met beide voeten op de grond.


