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Donderdagavond begint
de World Cup en ik moet
van de baas alle wedstrij-
den bekijken, net als tij-
dens de WK’s van 2002,
2006 en 2010. Dochterlief
zit nog op kot om te stu-
deren (dat wordt ten min-
ste verondersteld), en dus
heb ik tot haar thuiskomst
– voorzien voor 26 juni –
de vrije beschikking over
acht schermen. Een dag
later is er geen voetbal en
twee dagen later zullen
we de eerste woorden-
wisseling hebben.
Acht devices – zo heten
die dingen tegenwoordig
– lijkt wat veel, maar op
de rollen rijden (omdat
het regent) en tegelijk
naar tv kijken, betekent al
één scherm, een oude tv.
Dat is ook werken, maak
ik mijzelf wijs, want een
mens die professioneel
naar sport kijkt, heeft de
verdomde plicht om zelf
fit te blijven. Omdat het
rooster van het WK dat
zo gebiedt, zal dat spor-
ten bij voorkeur gepland
zijn in de ochtend of in de
vroege namiddag, of alle-
bei als er een lange tocht
op het programma staat.
Deze week wordt ook een
nieuwe fauteuil geleverd,
een designding. Ik zoek
nog een manier om een
iPad met zwenkbare arm
te installeren. Daarop heb
ik dan Yelo TV en sinds
kort ook Stievie ter be-
schikking. Dat moet vol-
staan.
Tegelijk zal ik lectuur tot
mij nemen. Elke ochtend
vier kranten en L’Equipe.
Dat is ook een krant, een
zeer goede krant zelfs,
maar die heb ik alleen di-
gitaal. Daarnaast heb ik
nu vier voetbalgidsen lig-
gen. Dat worden er strak
acht.
Ik kijk alle wedstrijden,
maar niet altijd honderd
procent. De tien wedstrij-
den die bij ons om mid-
dernacht worden
vertoond, zal ik aan mij
laten voorbijgaan. Althans
live. Voetbal heeft net als
koers één groot voordeel:
je hoeft niet altijd alles te
hebben gezien om toch
een idee te hebben van
wat er gebeurt. Het vol-
staat om bij een over-
slaande stem van de
commentator even op te
kijken, en als het de
moeite waard was zie je
het daarna nog elfender-
tig keer uit alle mogelijke
hoeken. Soms is ook de

analyse in de rust al ge-
noeg, want meestal zitten
daar mensen die er on-
eindig veel meer van ken-
nen dan ik.
Elke week moet ik een
groot ei leggen voor het
weekend en elke dag
moet ik een column
schrijven. Ik heb al wat
ideeën genoteerd, want
soms zal er eens een dag
zijn dat er echt niks ge-
beurt. Ja, het is best wel
een hondenstiel, zo hele
dagen naar het voetbal
moeten kijken, er dage-
lijks een stukje over schrij-
ven en af en toe iemand
moeten afzeiken. Geluk-
kig wordt een mens daar
voor betaald.

Als dat WK zo’n beetje in
de eindfase zit en er soms
zelfs twee dagen hele-
maal geen voetbal is, met
name op de tweede dag
van de kwartfinales, be-
gint de Tour de France.
Vanaf dat weekend schrijf
ik soms twee columns per
week: één over het WK
voetbal dat mij tegen die
tijd de strot zal uitkomen,
herinner ik mij nog van
vorige edities, en één
over de Tour. Tegen die
tijd kom ik ook de strot
uit, denk maar niet dat ik
dat niet weet.
Maar die Tour, die verveelt
nooit. Ik zal de start mis-
sen en ik kom aanwaaien
op 8 juli als het circus in
Lille arriveert. Vervolgens
neem ik de Tourstart in
Ieper mee, maar van 12
juli tot 20 juli ga ik ter
plekke. De Tour volg je
het beste op je scherm,
maar de sfeer in de Tour
is onvergelijkbaar. Als u
nu nog geen medelijden
heeft … bedenk dan dat in
het weekend dat de Tour
eindigt, de voetbalcom-
petitie bij ons begint.

COLUMN

HANS VANDEWEGHE

Ja, het is best wel
een hondenstiel,
zo hele dagen
naar het voetbal
moeten kijken,
er dagelijks
een stukje over
schrijven en af
en toe iemand
moeten afzeiken
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Hondenstiel

‘Ambitieus?
BRUSSEL

JurgenVandenBroeck
heeft ereenperfecte
voorbereidingopzitten
inaanloopnaarhet
CritériumduDauphiné.
Eenstageblok
van25dagenen
3kilomagerder.
IndeFranse
rittenkoersgaat
hijop jachtnaar
degedroomde
overwinning.
‘Ikgaervolvoor
gaan.’

JurgenVandenBroeckzouhetover
een tegenvallend voorjaar kunnen
hebben. Knie stuk in de Tirreno,
hechtingenenantibiotica,eenheel
plan dat ineens in stukken viel. En
Jurgen Van den Broeck haat het
wanneer zorgvuldig gemaakte
plannen in stukkenvallen.
Daarom spreekt hij liever over

een perfecte aanloop naar dit

CritériumduDauphiné en vooral,
naardeTourdeFrancediedaarna
volgt. Dat begon met een weekje
rust na – alweer – een tegenval-
lendeLuik-Bastenaken-Luik.VDB
trok vervolgens naar de Pico del
Teide in Tenerife. Hij ging de
Tourritten inAlpen,Pyreneeënen
Vogezenverkennen.Dekasseienrit
naar Arenberg nam hij er ook bij.
Ennatuurlijkwaserdetraditionele
voorbereidingopdeSierraNevada.
“Ikheberneteenstageblokvan

25dagenopzitten”,verteltVanden
Broeck met gepaste trots in de
lobby van het Hôtel Lyon. In die
stad begint zondag het Critérium
du Dauphiné. En de renner is er
klaar voor.

Alles op de Tour
“Ikgaervolvoorgaan.”Zondag in
de tijdrit van 10,4 kilometer en
maandag in de rit met aankomst
op de Col du Béal, Hors Catégorie
inhet routeboek. “Er is geen tijd te
verliezen. Het klassement zal
maandag en volgende zaterdag
worden gemaakt. Ambitieus?Dat
moet.Voormezelf.Voordeploeg.
De sponsors. En voor thuis. Alle
miseriedieeral isgeweest,dat is
voor mijn vriendin ook niet
leuk.”
31 isVandenBroeck inmid-

dels. Sinds 2010 zet hij alles in
opdeTour.Hijwerdvierde in

2010 en 2012. Maar Van
den Broeck moest ook
twee keer na een val
vervroegd naar huis.
Dat was in 2011 en
vorig jaar weer. Het
wordt tijd,weetVDB,
dat hij een sprekend
resultaat neerzet.
Meerdandie ene rit-

zege indeDauphinévan
2011. Waar dienen alle
geïnvesteerde tijd en geld
anders voor?
“Ikvinddat ikeenverplich-

tinghebtegenoverdeploegende
sponsors. Dat zijn niet zij die mij
datzeggen.Datvindikzelf.Zeheb-
benveelvoormijbetaaldommij te
laten slagen in de Tour. Twee keer
ishetmislukt. Ikmoetnuietsterug-

doen. Mijn voorjaar is mislukt. Ik
hadme voorgenomen om goed te
zijn in de Ardense klassiekers.
Maarmijntrainerzegt: Jurgen,die
klassiekers, dat wordt toch nooit
ietsvoor jou.Daaromwordthetdit
jaar tochweer alles opdeTour.”
Een goed resultaat in de

Dauphiné zou meegenomen zijn.
DeDauphinémaaktdeeluitvande
WorldTour. In die klassering doet
deLotto-BelisolploegvanVanden
Broeck het allesbehalve goed. Elf
overwinningenheefthet teamnog
maardit jaar.Negenstaanopnaam
van André Greipel. In de World
Tourranking staat Lotto op een
verre zeventiendeplaats: 160pun-
ten. Dat is maar 1 punt meer dan
Europcar,datachttiendeenlaatste
is. Komen er volgend jaar ploegen
bij,danmoetLottostilaanvooreen
plaatsje vrezen.

Weegschaaltje
Jurgen Van den Broeck is zich
daarvanbewust. “Eenderdeofeen
vierde plaats in de eindstand van
de Dauphiné zou ons al wat meer
ademruimtegeven.Daargaikalles
voordoen.Natuurlijkwordtditeen
zware race. Alberto Contador en
ChrisFroomekomenhiernietaan
de start om een beetje mee te rij-
den. Zij gaan voor de eindzege. Ik
moet zo dicht mogelijk in hun
buurt blijven.”

Van den Broeck heeft er alles
voor gedaan. Vorig jaar nam hij
zelfs een voedingsdeskundige
onderdearm,deNederlanderNick
Ledema. Op diens advies eet VDB
tegenwoordig alleen nog met het
weegschaaltje erbij. De strijd met
dekilo’sheefthijmetglansgewon-
nen, zegthij. “Ikweegnu66,5kilo,
67misschien. Dat is 3 kilominder
dan alle jaren hiervoor rond deze
tijd. Soms ga ik met honger van
tafel. Dat hoort erbij. Het is een
opoffering die ik graag maak. Als
het lukt, is dat plezant. Ik volg het
schema van Ledema op de voet.
Vroeger zou ik zelf hebben geïm-
proviseerd,eendagnietgegetenals
ikvoeldedathetnietgoedging.Nu
hoeft zo’n improvisatie niet meer.
Het steltme gerust.” (MG)

⇥Van den Broeck: ‘Ik vind dat ik een verplichting heb tegenover de ploeg en
de sponsors. Dat zijn niet zij diemij dat zeggen. Dat vind ik zelf.’ © KALUT / PN

BRUSSEL—OmegaPharma-Quick-
Step heeft de knoop over Tom
Boonen in de Tour doorgehakt.
Het teammanagement en de
ploegleidingzatengisterendehele
dagaan tafel en “slaagdenerinalle
punten op de agenda te behande-
len”.
Dat is alvast wat Patrick Lefe-

vere gisteravond had vernomen
van zijn secretaresse. “Zelf moest
ik de vergadering ’s middags ver-
laten. Ik weet dat de Tourselectie
van vijftien namen naar twaalf is

teruggebracht. Maar dat interes-
seert u wellicht niet. U wilt enkel
wetenofTomBoonengaatofniet.
Ik weet het niet.”

Zwitserland
PloegleiderWilfried Peetersweet
hetwel, zo steldehij ineenreactie.
“Debeslissing is gevallenmaarwe
gaan die voorlopig nog niet
bekendmaken.”
Enalshet vanhet teamafhangt,

zal iedereennog eenweek geduld

moeten uitoefenen. “De Ronde
van Zwitserland, die Tom rijdt,
biedtwellicht eenmooie gelegen-
heid”, beloofde persverantwoor-
delijke Alessandro Tegner.
Terwijl het team nu al weken

mist spuit,wijzen tegelijkertijdalle
signalen erop dat het een Tour
wordt zonder Boonen. “Kunnen
weTomnietbeter gebruiken inde
tweede seizoenshelft?”, stelde
Lefevere in Californië nog.
Concreet dacht hij dan aan het
wereldkampioenschap. Boonen

liet vorige maand in Amerika
wetendathij er inPonferradanog
eens vol tegen aan wil. De Vuelta
en niet de Tour staat dan voor de
ideale voorbereiding.
Dinsdag in Gullegem liet

Boonen tussende regels doorook
weinig ruimte voor discussie.
“Met de Tour in de benen riskeer
ik na een druk en beladen voor-
jaar in september zonderbenzine
te vallen.”
Boonen staat vandaag aan de

start van deHeistse Pijl. (KBO)

Datmoet’Jurgen Van den Broeck met
vertrouwen naar de Dauphiné

‘Ik weeg nu 66,5 kilo,

67 misschien. Dat is 3 kilo

minder dan alle jaren hiervoor

rond deze tijd. Soms ga ik

met honger van tafel’

TourofnietvoorBoonen?Debeslissing isgevallen
(maarwemogenhetnognietweten)


