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Hoe heeft Chris Froome vorig jaar
ooit de Tour kunnen winnen?
Bilharzia, slechte rug, nog wat
occasionele zware infecties als
tyfus en, onlangs vernomen,
inspanningsastma. Zelden in
de wielerhistorie heeft een
ongezondere mens beter
gepresteerd in de
zwaarste aller sport-
wedstrijden. Of het zou
ex-kankerpatiënt Lance
Armstrong moeten
zijn, natuurlijk.
Hans Vandeweghe

Out of
Africa,

in lycra

Op zoek naar de Afrikaanse

versie van Lance Armstrong

in Tourfavoriet Chris Froome

et excuses voor het leedvermaak,
maarwat heeft dieDavidWalsh toch
brute pech. Zich jaren aan een stuk
opde borst kloppen als heksenver-
brander vanLanceArmstrong, daar
een boek over schrijven, en dannog

eenboek. Vervolgens dewitte ridder vanhet cyclisme
worden, om lucratief te landen als de excuustruus van
TeamSky, c.q. de ghostwriter vanChris Froome.
Endan in demaand van verschijnen vanTheClimb

vernemendat zijn Britse ‘engel van zuiverheid’ omwille
van inspanningsastma geregeld aande zware cortico’s
moet.Waar overigensmindermismee is danmenwil
aannemen,maarwaaromstaat dát nunet niet in het
boek?
TheClimb is een goed boek,maar het hadmoeten

beginnen alsOut of Africa, de filmoverKarenBlixen.
‘I had a bike inAfrica and I rode in theNgongHills.’

Christopher Froome is geboren en opgegroeid in de
suburbKaren (genoemdnaarKarenBlixen) als een
kleinkind van verarmde gemigreerdeBritse koffieboe-
ren – nog eenparallelmet Blixen. Zijn dagelijks trai-
ningsparcours liep door deNgongHills en langs de plek
waarKarenBlixenhaar lief Denys FinchHatton
begroef, nadat hijmet zijn vliegtuigjewas gecrasht.
Opgroeien deedhij bij zijn alleenstaandemoeder, die
het niet breedhad,wat danweer spoortmet het leven
vanLanceArmstrong.
Zijn leven tot zijn vijftiende is sowieso een spannend

jongensboek.Het speelt zich deels af aan de rand van
de sloppenwijkKibera,waar nauwelijks eenmzungu
(blanke) zich riskeert,maarwaar hij als dertienjarige
het blanke kind aanhuiswordt als hij bevriend raakt
met leden vande plaatselijke fietsclub Safari Simbaz,
waarvanhijwat later ook lidwordt. Tegenwoordig is
Safari Simbaz eendoor hemondersteund sociaal pro-
ject.

Paspoorthopper
ToenFroome voor het eerst zijn neus aanhet interna-
tionale fietsvenster stak,werdhij al snel ‘de blanke
Keniaan’ gelabeld. Te vaak gebruikt, dat epitheton,
maar als één atleet op dewereld dat verdient, danwel
hij. “Ik ben eenBrit, geboren inKenia,maarwel een
Brit”, benadrukte hij vorig jaar omhet Britse publiek
voor zich tewinnen in de populariteits-contestmet
BradleyWiggins.
Hij loog endeBrittenwisten ookwel beter. Hemviel

nog geen orde of adellijke titel ofwat dan ook in de
schoot, en zijn accent is ookniet te situeren in een of
andere Engelse regio.
Chris Froome is een volbloedKeniaan, in alles,

behalve danhet huidpigment.Hij veranderde opportu-
nistisch vanpaspoort toenhij zag dat hij alswielrenner
uit Kenia in een doodlopende straat zat. DeBritten,
TeamSky-architect SirDaveBrailsford op kop,waren
maarwat blij omhemvoor het eerst in zijn levennaar
Engeland te halen enhemadministratief te switchen
En toch. Je kunt demanmisschienuit Afrika halen,

maarAfrika niet uit deman.Geboren en getogen op
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hoogte (niet onbelangrijk), geleefd als eenKeniaan (met
twee pythons als huisdier zowaar), gegeten als een
Keniaan (maïsdeegugali en de groente sukumawiki),
gefietst als eenKeniaan (op een aftandse supermarkt-
fiets en bumperklevend opde autoweg) en gesakkerd op
zijn corruptewielerbond, ook als eenKeniaan.
Froome ís eenKeniaan, behoren tot de 0,2 procent of

67.000 blankendie inKeniawonen.OpWikipedia
behoort hij inmiddels tot de vier grootste blanke
Kenianen ooit, en dat is nietmeer dan terecht.

Knal op de official
Hetwielerminnende publiek kent Christopher Froome
vandeVuelta van 2011, waarin hij tweedewerdna Juan
José Cobo en vóór zijn eigen kopmanBradleyWiggins,
inwiens dienst hij reed endie hij op de steileAngliru te
langmoest bijstaanwaardoor hij kostbare tijd verloor
opCobo.
Net voor dieVuelta stondFroomenog in de solden, her-
innert ook JohanBruyneel zich. “Ikwilde een andere
Brit,maar die had al getekend en toenprees Brailsford
mij Froomeaan. ‘Het zit er in, zijn (fysiologische)waar-
den zijn schitterendmaar bij ons komthet er niet uit.’
Datwas vóór deVuelta. Daarna zag iedereenwel zijn
potentieel.”
Tot dieVuelta gingChris Froomeover de tong als

Crash Froome. Er zit een leuk filmpje opYouTube – ‘3
worst time trials’ –waarbij de belofte Froome rijdend
voorKenia, op hetWK in Salzburg in 2006 vande start-
helling afrijdt, zijn eerste bocht veel tewijd neemt en
knal een official overhoop rijdt.
Het jaar daarna rijdt hij voor eenZuid-Afrikaans con-

tinentaal teamomal na één jaar eenhongercontract te
ondertekenenbij het procontinentale Barloworld. In
2010 komthij dan bij zijn huidigewerkgever Sky
terecht.
VanLanceArmstrongwerd gezegd dat hij een beetje

vreemdop zijn fiets zat,maarwat te zeggen vanChris
Froome, de fietsende postbode die tegen alle regels van
de biomechanica zondigt? “Ik flappermetmijn ellebo-
gen.MijnKeniase trainingsmaats vroegenmij of ik
dacht dat ik zo zou kunnen vliegen. Ik kanhet niet hel-
pen en ikweet dat het er niet uitziet.”

Handig
Ondanks die stijl, ondanks die vreemde carrière, is
Froome eenbegenadigdwielrenner en bovendien ook
handig. Niet allewegennaar de top lopendus via de
VlaamseArdennen. Juist niet. Voor hemgeendrie paar
wielen en elk jaar eennieuwe fiets van zijn supporters-
club. Zijnmama leefde randje armoede en zijn eerste
fiets als puber inKeniawas een stuntfiets uit de super-
markt,waardoor hijmeteen ook een aangeleerde cool
heeft omzich op tweewielen uit de slag te trekken.Hij
plooidemeteen zijn vork, en op zoeknaar een fietsrepa-
rateur leerde hij zijnKeniase vrienden kennen.
Wat Froomeookheeft geleerd inKenia, is op grote

hoogte zware inspanningen leveren. Als jonge fietsfa-
naat trainde hij al blokken van twintigminuten tegen
hoge hartslagen, op 2.000meter.Hij leerde rijden zoals
deKeniase jongeren leren lopen: tegen en in de verzu-
ring, en langer dan anderen dat kunnen.Daardoor is hij
nu eenbegenadigd tijdrijder en ook klimmer, sinds zijn
gewicht drastisch is gedaald. In zijn biografie staan
foto’s van toenhij twintigwas: hijwoog toen tien kilo
meer.
DeChris Froome vande laatste drie jaar behoort tot

de topsporters die vrijwillig zijn toegetreden tot de
kleine club van atletenmet anorexia atletica. Zoals uit
de tweet hiernaast valt af te leiden, vindenhet teamen
de verloofde vanFroome (Michelle Cound) dat fantas-
tisch.Het lijkt ook allemaal erger danhet is, wantmet

1m86 en69 gerapporteerde kilo’s zit Froomenog op een
BMI van 20. Zelfsmet 66 kilogramzouhij nog binnen
de gezondeBMI’s zitten. Vergis u niet: Froome is erg
mager,met vier procent vet. Zijn kilo’s haalt hij vooral
uit spieren endiewegen zeer zwaar.

Ziek, zwak, misselijk
Er is opmedisch vlakwel van allesmismet Chris
Froome endatmaakt zijn verhaal des te opmerkelijker.
De laatste drie jaar is hij in vier verschillende landenbij
acht dokters op consultatie geweest, is in zes klinieken
onderzocht, heeft zes verschillende geneesmiddelen
moetennemen tegen vijf serieuze aandoeningen.
Datwarenuitgerekend zijn beste jaren, sinds 2011. In

2012 hadhij deTour al kunnenwinnen,ware daar niet
BradleyWiggins, deman tegenwiensTourdeelnamehij
dit jaar hoogstpersoonlijk zijn veto stelde. Officer en
Commander of the British Empire, Sir Bradley?Myass.
Als de blankeKeniaanneen zegt, is het neen.
Demeest vervelende van zijnmedische aandoenin-

genwas bilharzia, een typisch tropische ziekte veroor-
zaakt door parasieten die het lichaambinnendringen,
ietswat hijwellicht heeft overgehouden vanhet zwem-
men in geïnfecteerdwater als kind inKenia. Jaarlijks

sterven 200.000mensen aanbilharzia, bij ons schisto-
somiasis. Hijmoest verschillende behandelingen onder-
gaan, de laatste half 2011, net voor zijn stunt in deVuelta.
In 2011 en 2012 kreeg hij ooknog eens last vannetel-

roos,waardoor hij op gezette tijden aande antihista-
minemoet. Tussendoorwas er een behandeling voor
blastocystis, een darmparasiet, wellicht ook een
Keniase erfenis. En alsof dat allemaal niet genoegwas
testte hij ooknog eens positief op buiktyfus.

Verdacht, nog maar eens
Ten slotte –maar daar haddenwe een lek vanuit de
dopingbestrijding voor nodig naarLe Journal du
Dimanche – bleek dat hij ooknog een inspanningsastma
heeft. Voor die hoogst vervelende aandoening – die
nogalwat sporters treft, watmeteenweer alle verden-
kingen in gang zet – gebruikt hij een puffer. Dat deedhij
ook in volle finale vande tweede rit van deDauphiné.
Bepaald onhandig.
Ronddie tijd kwamdeonthulling dat deUCI hem tij-

dens deRonde vanRomandië had toegestaan omeen-
malig 40mgPrednisolone te nemen toen zijn luchtwe-
genwarendichtgeklapt. Uit interviews/kruisverhoren
die daarop volgden, bleek dat hij dat in 2013 ook één
keer zouhebben gekregen.
Vreemdgenoeg staat dat juist niet in het boek dat hij

samenmet dopingjagerDavidWalshheeft geschreven.
Hij zegt in het nawoord: “DankuDavidWalsh, om in
mij te geloven (als cleane renner).”
De Ierse journalist houdt voorlopig de lippen stijf op

elkaar.
Iedereen verdacht, dat is een gevolg vanhet verleden

endaar ontsnapt ook Froomeniet aan.Alleswat hij
doet,wordtmet argusogenbekeken. Zijn demarrages
gezeten in het zadel: “Daar heb ik op getraind in de
windtunnel en dat blijktminder luchtweerstand te
geven.” Zijn kleine versnelling, net als of zelfs nog klei-
ner danArmstrong. Zijn trainingen opdeTeide, net als
Armstrong. Als hij daarover tweet dat hij dit jaar geen
dopingcontrole heeft gekregen, en ookniet in 2012,
krijgt hij geen lof,maar de vraag: ‘Waarom tweette je dat
al niet in 2012?’ Zijn fanatisme,meerArmstrong dan
mendenkt,maar dan ingehouden.
Enuiteraard zijn vastemedicijnen zoals loratadine

(tegenhooikoorts), salbutamol (zit inVentolin, de inha-
lator) en fluticasone (tegen inspanningsastma). In een
interviewmetThe Sunday Independent gaf Froome
vorigweek toe dat hij tegen zijn rugpijn bij Sky ooit
Tramadol, de verketterde zware pijnstiller, heeft
gebruikt. Van al diemiddelen zou alleen salbutamolwat
in de categorie prestatieverbetering kunnenbetekenen
omdat het als (matig) vetverbrandend en (licht) spierop-
bouwendbekend staat,maar danniet in de therapeuti-
sche doses bij normaal gebruik.
Een voorspelling: ditwordt nogmaar eens deTour

vande verdachtmakingen endaar zal Chris Froome
niks kunnen aan veranderen, ookniet omdat hij toeval-
lig op de back cover van zijn boekheeft staan: ‘Deze gele
trui zal de tanddes tijds doorstaan’.

Johan Bruyneel:
‘Contador moet
met Valverde
spreken’

Ondertussen in Londen
werkt de meest succesvolle
sportdirecteur van de laat-
ste jaren, Johan Bruyneel,
tijdens zijn opgelegde sab-
batical ten gevolge van de
Armstrong-affaire, aan zijn
revalidatie. Hij herstelt van
de beenbreuk die hij opliep
bij het skiën. De Tour is niet
zijn eerste bekommernis.
Hij volgt het allemaal nog
wel, maar hij zal zich be-
perken tot de ritten waarin
iets zal gebeuren. Een
voorspelling is een moei-
lijke affaire.
“Ik ben fan van Contador
en ondanks alles wat er is
geschreven over het jaar
2009 samen met Lance,
heb ik een goed contact
met hem. Ik vind – ook ob-
jectief – Contador de com-
pletere renner. Wellicht is
Froome iets beter als atleet
en is hij ook de betere tijd-
rijder. Sowieso zullen ze
aan elkaar gewaagd zijn,
als er niks bijzonders ge-
beurt.”
Bruyneel als mastermind in
de volgauto zou zijn plan al
klaar hebben. “Ik zou
Froome in een positie
duwen dat hij de koers in
handen moet nemen en ik
zou een deal sluiten met
Movistar. Die weten dat ze
met Alejandro Valverde
hooguit als derde kunnen
eindigen, maar ze willen
wel op dat podium. Hun
ambities zullen een enorme
invloed hebben op het
koersverloop en Spanjaar-
den moeten elkaar daarin
kunnen vinden. Alberto is
een rascoureur met door-
zicht, die heeft dat al lang
in de gaten. Zijn grootste
pech is evenwel dat hij
Roman Kreuziger (foute
bloedwaarden, HV) kwijt is.
daarom acht ik de ploeg
van Froome nu iets ster-
ker.” (HV)

Froomeheeft
geleefdals een
Keniaan (met twee
pythonsals
huisdier), gegeten
alseenKeniaanen
gefietst als een
Keniaan (opeen
aftandse
supermarktfiets)

De laatstedrie jaar
isFroome invier
landenbij acht
doktersop
consultatiegeweest,
is inzesklinieken
onderzocht, en
heeft vijf serieuze
aandoeningen
gehad

Our man @chris-
froome is looking
absolutely ripped
ahead of #LBL
on Sunday!
(Photo: @michel-
lecound) #VaVa-
Froome

�De Froome van de laatste drie jaar is lid van de kleine club van topsportersmet anorexia atletica. Kijk eens naar die benen. Zijn team en zijn
verloofde vinden dat geweldig, getuige de tweet hierboven. © AFP / JEFF PACHOUD
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