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Nairo Quintana zal de Ronde
van Spanje niet winnen, want
hij heeft zijn schouder gebro-
ken. Moet bij wielrenners niet
minimaal het hoofd van de
romp gescheiden zijn voor ze
opgeven? Even serieus,
vriend Nairo, welke coureur
stapt van zijn fiets voor een
bagatel als een gebroken
schouder?
Tyler Hamilton reed de Giro
van 2002 uit met een gebro-
ken schouder en werd
tweede. Een jaar later reed hij
de Tour uit met een gebroken
sleutelbeen, en dat deed zo-
veel pijn dat hij 142 kilometer
knarsetandend op kop reed
en een etappe won. Hij werd
vierde, met nog de helft van
zijn tanden. Nog een jaar
later brak hij ongeveer zijn
rug in de zesde etappe, maar
was dan toch al zover onder-
weg naar Parijs dat hij maar
op zijn fiets bleef zitten.
In etappe dertien stapte hij
toch af.
Over drie weken is het we-
reldkampioenschap wielren-
nen op de weg. Het minste
dat we van dat mannetje
Quintana verwachten, is dat
hij tegen die tijd helemaal
hersteld, gereset en bijge-
traind is. Wielrenners draaien
daar hun hand niet voor om.
Neem nu Alberto Contador.
De val in de Tour in de Voge-
zen was spectaculair, als we
ooggetuige Jurgen Van den
Broeck mogen geloven. En-
kele keren over de kop in de
afdaling van de Col de Che-
vrères, na enkele minuten
weer opgestaan en dan nog
twintig kilometer gereden,
waarna hij toch is afgestapt.
Verdict: gebroken scheen-
been.
Zes weken later staat hij net-
jes aan de leiding van de
Vuelta. Alberto is een me-
disch wonder, maar het kan
ook dat hij ons belazerd
heeft.
Een supergezond mens mag
al blij zijn als hij zes weken na
een fractuur van het scheen-
been weer normaal kan be-
ginnen stappen en
revalideren. Bij Contador is
de breuk niet alleen geheeld,
hij heeft en passant ook nog
eens zijn conditie in die mate
bijgetraind dat hij een grote
ronde kan winnen.
Sport, en vooral het wielren-
nen dat te lang in fabeltjes-
land heeft vertoefd, bewijst
zichzelf geen dienst door
blessures te overdrijven.
Waarom niet meteen zeggen

dat er een barst(je) te zien
was op de scan? En dat dit
barstje, hoe onnozel ook, wel
vreselijk pijn deed?Wielren-
ners zijn zo al martelaar ge-
noeg om niet te moeten
overdrijven.
In juni was er nog zo’n voor-
val in een andere sport
waarin overdrijven wel tot de
basisvaardigheden behoort.
De begaafde voetballer
Neymar da Silva Santos
Júnior werd in de kwartfinale
op het WK tegen Colombia
enigszins lomp in de rug ge-
sprongen door Juan Zúñiga
en moest van het veld.
Diagnose: gebroken ruggen-
wervel.
Dat is wat hoor, en dat heelt
vaak niet te best en soms
moet er een operatie aan te

pas komen, maar de vol-
gende wedstrijd kwam Ney-
mar doodleuk het stadion
binnengewandeld en werd
dan ten behoeve van de
media in een rolstoel het veld
opgereden.
Zijn scans werden in de
media gegooid ten bewijze
van welke aanslag die arme
jongen wel niet had over-
leefd. Een fietsvriend die in
zijn vrije tijd radioloog is, be-
keek die CT-scan die de we-
reld was rondgegaan en was
formeel: “Dat is geen gebro-
ken ruggenwervel, dat is isth-
molysis van de isthmus (mag
u opzoeken). Dit is dus geen
acuut letsel, maar de eigen-
aar van deze rug is een chro-
nisch rugpatiënt.”
Als de gepubliceerde foto
daadwerkelijk zijn scan was,
heeft de chronische ruglijder
Neymar tegen Colombia een
flinke stamp in zijn al behoor-
lijk zwakke rug gekregen en
is hij daarom van het veld ge-
moeten. Dat verklaart ook
zijn redelijk snelle terugkeer
en zijn snel hervonden mobi-
liteit.

Sport, en vooral
het wielrennen
dat te lang in
fabeltjesland heeft
vertoefd, bewijst
zichzelf geen dienst
door blessures
te overdrijven
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iet twijfelen: het
gaat goedmet
Zdenek Stybar.
Ja, hij schaamt
zich een beetje
omdat hij boven-

aan vijf tandenmist – het
grootste deel van de tijd spreekt
hijmet een hand voor demond
–maar zijn humeur enmoreel
zijn alweer opperbest. “Ik heb
heel veel goesting om te koer-
sen”, zegt de Tsjech. Straf, want
het is amper drieweken gele-
den dat hij vol op zijn gezicht
viel in de vierde rit van de
Eneco Tour. Stybarwerd in de
massaspurt over zijn stuur
gekatapulteerd enwerd hevig
bloedend afgevoerd naar het
ziekenhuis, waar specialisten
drie uur nodig hadden omzijn
gelaat te reconstrueren.
“Ik heb geluk gehad”, zegt

hij. “Ik reed 58 kilometer per
uur.Het gebeurt zelden dat je
aan zo’n val geen breuken over-
houdt. Ik hadwel heel diepe
snijwonden inmijn gezicht. De
dokterswarenbang datmijn
gelaatsspieren geraaktwaren
endat ik een deel vanmijn
mimiek kwijt zou zijn,maar dat
is niet het geval. Het grootste lit-
teken zit ondermijn neus. Ik
hadplaats voor twee vingers
tussenhet linker- enhet rech-
terdeel vanmijn lip. Ik laat nu
een snor groeien omdatwat te
verstoppen. (grijnst) Ben ik blij
dat ik net op tijd getrouwdben.”

Maak jemaar geen zorgen: je
nieuwe gezicht lijkt heel erg
op het oude.
“Dokter Fabre is een vande
beste plastische chirurgen van
Europa.Hijwas opwegnaar
huis,maar toenhij hoorde van
mijn ongeluk is hijmeteen
teruggekeerdnaar het zieken-
huis. Hij en dokter Bettens, een
tandchirurg, hebbenheel goed
werk geleverd.”

Was je niet bang voor het
resultaat? De eerste foto na je
val zag er verschrikkelijk uit.
“Wist je dat ik die zelf genomen
heb. Een selfie. Ikwilde zien
hoe ik eruit zag. Vlak na die val
was ik even buitenwesten en
hetwas ook raar ommijn eigen
tandenuit te spuwen,maar ik
was altijd kalm.Vlak voor de
operatie heb ik Ine,mijn vrouw,
enmijn ouders gebeld om te
zeggendat ze zich geen zorgen
hoefden temaken.”

Voel je geen schrik, nu je
weer gaat koersen?
“Voorlopig niet,maar ikweet
ookniet hoe ikme ga voelen
eens ikmidden in het gewoel
zit. Zal ik bang zijn? Ik hoopdat
ikme gewoon ga smijten.”

Klopt het dat je nog steeds
hoofdpijn hebt? Zo ja,
waarom kruip je dan nu al
op de fiets?
“De zenuwdie vanmijn
rechteroor naarmijnmond
loopt, doet pijn. Echt pijn. En
dat kannogmaandenduren:
zenuwenherstellen traag.
Vreemdgenoegheb ik er het
minst last van als ik op de fiets
zit. Ik denk dat het bloed dan
meer naarmijn benen trekt.
Ookmijn rug ennek zijn nog
wat stijf,maar ikwil gewoon
koersen. Ik had zulke goede
benen tijdens deEnecoTour.
Ik had er keihard voor getraind.
Ikwil die frustratie vanmeaf
fietsen.”

Weveronderstellen dat je
geen grote ambities hebt
voor vandaag?
“Ikwil zeker uitrijden. En ik
hoopdat ikGianniMeersman
nog kanhelpen in de finale.”

Het is leuk om je zo positief
te horen.Waar haal je die
energie vandaan?
“Een vriend vanme, Jiri Jezek,
is ook coureur.Hijmist een
onderbeen en rijdtmet een pro-
these.Hij is zesvoudig
Olympisch kampioenbij de
paralympiërs. Zondag is hij ook
gevallen, hij heeft twee dagen in
comagelegen enhij heeft nu
twee kunstribben.Geef toe: dan
ben ik er niet zo slecht aan toe,
toch? Ik hebpijn aanmijn

gezicht,maar ik bijtwel op
mijn tanden...Mocht ik er heb-
ben.” (lacht hartelijk)

Daar zeg je zoiets: hoe eet jij?
“Moeilijk. Eenappel kan ikniet
bijten,maarvis enpasta zijn
geenprobleem.Tweeweken
geledenmoestendienog
gemixedworden.Best lekker,
maarhet ziet er raaruit. Toen ik
opeenavondoprestaurant ging
metmijnvrouw inAntwerpen
zat iedereenmij aan te staren.
Iedereenwilde zienwanneerhet
etenuitmijnmondzouvallen.
Dat vond ik echtniet leuk. In
oktober is ons trouwfeest. Tegen
danzou ik,weliswaar tijdelijke,
nieuwe tandenmoetenhebben.
Dat zal eenopluchting zijn.” (BA)

Tweeweken geleden konhij nog geen
spaghetti kauwen, vandaagwil hij de finale
rijden vandeBrussels CyclingClassic. Zdenek
Stybar (28) is verbazend snel en goedhersteld
van zijn horrorcrash in deEnecoTour.

‘Ik hebheel veel goesting
omtekoersen’

‘Ik heb pijn aan mijn gezicht,

maar ik bijt wel op mijn

tanden... Mocht ik er hebben’
ZDENEK STYBAR

Interview Zdenek Stybar wil horrorcrash snel achter zich laten

N

VermoeideVandenBroeckstaptuitVuelta
OBREGÓN

NaeenmislukteTour
draaideookdeVuelta
opeen sisseruit voor
JurgenVandenBroeck.
Totaal leeggereden
gafhij op in rit 13.

“NatuurlijkisJurgenontgoocheld,
maar verder rijdenhadecht geen
zin”,zegtLottowoordvoerderArne
Houtekier. “Jurgen is hier niet

gestartmetklassementsambities,
maarhooptemeetedoenvooreen
ritzege. Helaas voelde hij zich al
een paar dagen niet goed. En het
werderger.Hijkonzelfsdeploeg-
maatsnietmeerhelpen.”
Bij Lotto zijn ze niet echt ver-

rast. Omdat Van den Broeck lang
moest revalideren na zijn knie-
operatiebegonhijmeteenrelatief
smallebasisaanhetseizoen.Daar
krijgthijnudeweerslagvan: twee
groterondesopdiktweemaanden
tijd is van het goede te veel.
GisterenkwamVandenBroeckal

opdeeerstekliminmoeilijkheden.
Uiteindelijkhieldhijhetnoghon-
derd kilometer vol, maar dan
staptehijuitdekoers.Uitgeputen
ontgoocheld. “Hetwas echt beter
omtestoppen”,klinkthetbijLotto.
“Die twee weken rust na de Tour
blekenniet voldoende.”
De klassementsrenners roer-

den zich gisteren niet. Daarvoor
was de etappe niet lastig genoeg.
De ritzege ging naar de 31-jarige
Spanjaard Daniel Navarro van
Cofidis. Jasper Stuyven reed een
halvedag indeaanval. (BA)

RIT 13

1. D. Navarro (Spa)
2. D. Moreno (Spa) op 0:02
3. W. Kelderman (Ned) zt
4. A. Valverde (Spa) 0:05
5. N. Bouhanni (Fra) zt

STAND

1. A. Contador (Spa)
2. A. Valverde (Spa) op 0:20
3. R. Urán (Col) 1:08
4. C. Froome (GBr) 1:20
5. J. Rodríguez (Spa) 1:35
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