
BRUSSEL

Na tweekeerBoonenwas
het gisterendebeurt aan
TonyMartin (29).
DeDuitser legde in
de tijdrit debasis voor
eenderdeopeenvolgende
eindoverwinning in
deRondevanBelgië.

Slechts negen renners slaagden
erin omdeRonde vanBelgië twee
keer tewinnen.DeDuitse hardrij-
der van Omega Pharma-
Quick.Step kan de eerste worden
met drie streepjes achter zijn
naam.“Als ikeindwinnaarwilwor-
den, moet ik de tijdrit winnen”,
sprakMartin gistermorgen.
Een paar uur later voegde de

drievoudige wereldkampioen
tegen de klok de daad bij het
woord. Hij won de 16,7 kilometer
lange chronorace in en om
Diksmuide. “Opdrachtvolbracht”,
pufteMartinnade finish. “Hetzag
ermisschien simpel uit, maar dat
washetniet.Erstondveelwind. Ik
benvanbij de start àblocgegaan.”
Martinweetwat er ditweekend

nog volgt: twee ritten door de
Ardennen. ‘Der Panzerwagen’ kan
best een stukje klimmen, maar hij
beseftdatergroterespecialistenzijn
in het peloton. Hij wilde gisteren
dus een zo groot mogelijk bonus
nemen.“Ikhebnuzestienseconden
voorsprong in de stand”, analy-
seerde hij. “Dat is geenwereld van
verschil, maar het is niet slecht. Ik
had voor de tijdrit al een goede
moraal en ik heb er nu nog altijd
veel vertrouwen in. Ikhebhier een

sterke ploeg rondme endatwordt
heel belangrijk.”
Martin zei dathij tevredenwas,

en daar was ook reden toe, maar
zou hij niet op een grotere kloof
gehoopt hebben? Zijn twee groot-
ste rivalen voor de eindzege lijken
de Nederlander Tom Dumoulin
van Giant en onze landgenoot
PhilippeGilbert. Net als vorig jaar

eindigdenzij tweedeenzesde inde
tijdrit. Maar toenwas het verschil
met Martin respectievelijk 40 en
64 seconden. Vandaag bedraagt
hetverschil slechts 16en48secon-
den. Die halve minuut meer of
minder kan belangrijk zijn, want
deRondevanBelgiëwordt traditi-
oneel op secondenbeslist.
TonyMartinblijft sowieso favo-

riet. Hij heeft een ploeg rond zich
dieeenwedstrijdkancontroleren.
Geen enkel team in deze Baloise
Belgium Tour is in de breedte zo
sterk als OPQS. Bovendien lijkt de
slotetappe iets minder zwaar dan
vorig jaar. Na de laatste beklim-
ming volgt nog een lang vlak stuk
waarin een hardrijder als hij ver-
loren tijd kan goedmaken. (BA)
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Indianen
Patrick Lefevere wil klacht
indienen tegen de Giro. Hij
heeft groot gelijk, want het
is natuurlijk een schande
dat a) die rit over de be-
sneeuwde Gavia en Stelvio
in dat rotweer überhaupt
toch doorging, en b) de
neutralisatie van de afda-
ling van de Stelvio vervol-
gens niet hard werd
gemaakt.
Dit gezegd zijnde, hoop ik
niet dat hij zich illusies
maakt dat zijn Rigoberto
Urán Urán in geval voorval
b) zich niet had voorge-
daan, nog in het roze zou
rijden. Gesteld dat a) niet
had plaatsgevonden en als
gevolg daarvan ook b) niet,
alleen dán maakte de Co-
lombiaan van OPQS een
kans. Nu zal een andere
Colombiaan, Nairo Quin-
tana, de Giro winnen, tenzij
zoals Lefevere het uitdrukte
‘er vandaag of morgen een
koe oversteekt terwijl Quin-
tana passeert.’ Laten we
dat niet hopen.
Het is de Giro van de Co-
lombianen. Quintana rijdt
namens Movistar, donder-
dag won Julián Arredondo
namens Trek en dan rijdt er
ook nog een heel team Co-
lombianen mee, onder de
originele naam Team Co-
lombia, met Fabio Duarte
als begenadigde kopman.
Schieten we in het wielren-
nen iets op met die Colom-
bianen? Jazeker. Ondanks
alles is dit een regionale
sport die lijdt onder bloed-
armoede, en de toevallige
Amerikaan of Oost-Europe-
aan die eens wat wint,
maakt van wielrennen lang
nog geen wereldsport. Zo’n
scheepslading Colombia-
nen daarentegen, dat is een
ander verhaal.
Nairo Quintana is het equi-
valent van de Kenianen en
Ethiopiërs in het afstands-
lopen. Geboren op de Alti-
plano in centraal Colombia
op 2.800 meter hoogte
(precies de hoogte waarop
de Keniase loopsteden El-
doret en Iten liggen) moest
hij op zijn aftandse moun-
tainbike elke dag 16 kilome-
ter heen en terug naar
school. Quintana is met zijn
armoedige roots een
nieuwe Colombiaan.
Tweede in de Tour vorig
jaar en nu de Giro winnen,
dat hebben zijn landgeno-
ten hem nog niet voorge-
daan.
Luis ‘Lucho’ Herrera, die
dertig jaar geleden de flan-
ken van de Europese cols
onveilig maakte, heeft een
iets andere achtergrond. Hij
werd een kilometer lager
geboren en was afkomstig
uit een middenklassegezin
met gemengd Europese-in-

diaanse genen. De indiaan
Quintana stamt uit een An-
desfamilie waar nog niet te
veel Europees bloed door
de aderen is gevloeid. Het
doet alvast vermoeden dat
daar in de Andes nog veel
meer fietstalent huist.
Colombia sportland? Met
één keer goud, drie keer zil-
ver en vier keer brons
deden zij op de Olympi-
sche Spelen van Londen in
2012 merkelijk beter dan wij
met onze drie plakjes. Hun
nationale sport, het bij ons
van Bart Swings bekende
skeeleren of inlineskaten, is
overigens niet olympisch.
De sport waarin ze tot op
heden de meeste Olympi-
sche medailles wonnen, is
vreemd genoeg gewicht-
heffen, samen met wielren-
nen. Op de recente Spelen
pakten ze ineens drie wie-
lermedailles: goud en brons
in het BMX, en met Urán in
de wegrit nog eens zilver.

Die laatste had even goed
goud kunnen zijn als hij
(schrappen wat niet past)
niet zo dom had ge-
koerst/de winst niet had
verkocht aan Vinokoerov.
De Colombianen zijn welis-
waar met 46 miljoen, maar
hebben slechts de helft van
ons BNP, de drugshandel
uiteraard niet meegere-
kend. Die laatste opmer-
king is meer dan goedkoop
scoren, want heel wat
drugsgeld wordt door
wilde weldoeners in de
sport geïnvesteerd. Pablo
Escobar stond er destijds
om bekend dat hij van wiel-
rennen hield: hij steunde
zijn amateur-coureur-broer
en investeerde in wielerba-
nen. Die baancultuur heeft
er onder meer voor ge-
zorgd dat er een weten-
schappelijke werking
ontstond rond het gedetec-
teerde talent.
Wij hebben alles wat de
Colombianen hebben: wie-
lertalent, wielerbanen en
wielerwetenschap. We heb-
ben geen drugsgeld, maar
wel overheidsgeld met
hopen. We hebben ook
geen wielermedailles en we
winnen al 35 jaar geen
grote rondewedstrijden.

COLUMN

HANS VANDEWEGHE

Nairo Quintana
is een ‘nieuwe’
Colombiaan,met
zijn armoedige
roots en zijn
afstamming van
de Andesindianen
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� TonyMartin (Omega Pharma-Quick.Step) won de tijdrit in
Diksmuide en is de nieuwe leider in de Ronde van België.

Nairo Quintana (24) heeft
getoond dat hij de beste
klimmer is in deze Giro.
De Colombiaan won de
26,8 kilometer lange klim-
tijdrit naar Cima Grappa,
en verstevigde zo zijn
roze trui. De Monte Zon-
colan, door de organisa-
toren uitgeroepen tot de
steilste col van het conti-
nent, lijkt vandaag eerder
een bondgenoot dan een
tegenstander. De enige
die bergop in zijn buurt
komt, is Fabio Aru (23).
De jonge Italiaan is de re-
velatie van deze Giro. Gis-
teren bevestigde hij zijn
status van supertalent
met een tweede plaats,
op amper 17 seconden
van Quintana. Urán was
derde op bijna anderhalve
minuut en lijkt uitgeteld
voor eindwinst. (BA)

RONDE VAN ITALIË

Quintana nog
steviger in roze
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TonyMartinklaarvoorrecord


