
aat ik eens iets bekennen: in 2010 zat ik op
eenhaar na bij SaxoBank-SunGard, het
teamvanBjarneRiis. Het haar heeft een
naam:Alberto Contador (zie verder).
In 2010 zocht BjarneRiis een commu-

nicatiedirecteur en datwasmij ter ore
gekomen. Via een andere Belgischewerk-

nemer vande ploeg informeerde ik of ikmet
mijn profiel – sportjournalist,met doping als
specialisme –überhauptwel een optiewas.
Datwas ik zeker. “Extremely interested and

willing to talk”mailde hij enRiis en ik spraken
voor het eerst in deRonde vanZwitserland.We
spraken een tweede keer op 6 juli, na de rit naar
Arenberg over een deel van de kasseien van
Parijs-Roubaix. Die dag verloor hij zijn kopman
Fränk Schleck door een val. Ik dacht dat de
afspraaknietmeer zoudoorgaan,maarRiis
daagde toch op, sloegmij op de schouder en zei
dat hij blij wasmij te zien. “Wehebben iets te
vieren”, zei hij.
Tochniet dat u uwkopmanbent kwijt

gespeeld, grapte ik enhij kon er gelukkig om
lachen. “No,wewill talk business” enwe gingen
vooral een goede fles kraken van zijn eigenwijn-
gaard. Voorwie er aan twijfelt: ChâteauRiis
bestaat echt enwas best oké, alwas ook de com-
binatiemet de eigen kookwagen, bemanddoor
een voormalige souschef vanNoma, geslaagd.
Kort na deTour zou ik een voorstel ontvan-

gen. DeZwitserland-piste voormijn salaris zou
mij dan ookwordenuitgelegd en – beloofd – ik
zou er beter vanworden. Ik dacht: ik ziewel. Op
28 juli raakte bekenddat Contador bij Astana
zou vertrekken en op 3 augustus tekendehij een
tweejarig contract bij SaxoBank-SunGard. Ik
dacht: halleluja, die er ooknog bij.
Ikwachtte ophet voorstel,maar er kwam

niks.Half augustus polste ik voorzichtig via sms

enmail,maar geen res-
pons. Ik hoorde uit
betrouwbare brondatRiis
in eenwak zat. Reden?
Onbekend.
Pas op 30 september

2010 kwamnaar buiten dat
Alberto Contador positief
had getest op clenbuterol.
Datwas de fameuze zero,
zero, zero…passage. En
toen vielmijn euro.
Contador had zijn nieuwe
werkgevermeteen opde
hoogte gesteld enRiiswist
er al van in de eersteweek van augustus,
hetmoment dat de radiostilte intrad.
Ik heb dus al bij al eenuur of vijfmetRiis

gepraat enna die vijf uurwas ik onder de indruk
van zijn overredingskracht, stijl, charisma en
visie op topsport. Jawel,wehaddenhet ook
over zijn dopingverleden en vooral over
wat datmet eenmens deed. “Ik draag het
als een kruis en dat verdien ik,maar het
maakt ermijn levennietmakkelijker
op. Er zijn dagendat ik niet uit bedwil
komen.Demensen rondmijmoeten
datweten en ik vraag hen allemaal om
mij op de slechtemomenten eenbeetje
te helpen.”
Enige tijd geledenwas eendocumen-

taire overRiis op televisie. Hij leekmij nóg
kwetsbaarder dan in 2010. Eenproces dat
toen alwas ingezet – slapeloze nachten,
twijfels, slechte dagen –had zijn tol geëist en
hem in eendepressie gestort. Toegeven
wat hij allemaal als ploegleider
noghaduitgevreten, zoals
TylerHamilton in 2002

naar Fuentes sturen,was er
niet bij.
Het laatste nieuwswas

dat hij nog steeds onder de
antidepressiva zat enhet
allerlaatstewas zijn verwij-
dering als ploegleider eerder
dezeweek. “Het zijn niet de
resultaten die hemdedas
hebben omgedaan”, zei de
Russische teameigenaar
OlegTinkov tussen zijn bele-
digingen richting het
Deense volk door. Neen, vast
niet. Het zullen de dips zijn

geweest enhet onvermogen ommet die stress
om te gaan: het soort zwakhedendat een oli-
garchniet kanhebben.
Eenberekende gok: BjarneRiis zullenweniet

snel in de karavaan terugzien. Zijn vertrek
wordt bejubeld door de hardliners,

maar is ook een verlies voor het
bloedarmoedigewielrennen.
Tegelijk is het logisch
omdat hij te vaak, te lang,
te veel heeft geriskeerd.
Daarommoetenwehem
niet als slachtoffer zien,
maarmogenwenog
hopendat hij rust
vindt? BjarneRiismoet
misschiennooitmeer
werken,wel nog
veel verwerken.
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Bjarne Riis
column Riis zullen we

niet snel terugzien
in de karavaan.
Zijn vertrek is
een verlies voor

het bloedarmoedige
wielrennen, maar
tegelijk logisch
want hij heeft
te vaak, te lang,
te veel geriskeerd

L

Lefevere (manager):
‘Smalle wegen onveilig’
Patrick Lefevere, manager van Etixx-Quick-
Step, is kritisch voor de organisatoren. “Die
smalle wegen zijn levensgevaarlijk”, vindt hij.
“Ik vind het parcours niet mooier geworden.
In tegendeel. Smalle wegjes, één auto breed,
waar je bij het geringste stuurfoutje de gracht
inschiet. Voor mij hoeft het niet. ‘Renners val-
len meer dan vroeger’, zeggen de mensen
dan. Maar ze sturen ze ook wel over wegen
die niet echt meer verantwoord zijn.” -JDK0

Na Boonen ziet ook Cancellara
de klassiekers in rook opgaan
FabianCancellara(34)moeteen
kruismakenover zijn voorjaar.
DeZwitser liepbijeenzwareval
in de E3 Harelbeke twee breu-
ken op in zijn onderrug.
Opdekasseien vandeHaag-

hoek, een aflopende strook
waar de snelheid makkelijk
oploopt tot 50 kilometer per
uur, richtteeenmassalevalpar-
tij eenravageaaninhetpeloton.
Zo’n veertig renners sloegen
tegen de grond,met de Zwitser
als voornaamste slachtoffer.
Niemandwisthoedecrashpre-
cies veroorzaakt werd, hier en
daar werd gewag gemaakt van
eenrondhotsendedrinkbus. “Ik
weet alleen dat het razendsnel
ging”, lietCancellaraoptekenen
ineenpersbericht. “Ikhadgeen
kans omnoguit tewijken.”
Tim Vanderjeugd, woord-

voerder van Trek, deed de rest
van de reconstructie. “Fabian
reedaanvollesnelheidinopzijn
gevallen voorgangers en werd
vanzijnfietsgekatapulteerd.Hij
zei dat hij op een stuntman
moet gelekenhebben: hij vloog
2 meter door de lucht en rolde

daarnanog 4meter door.”
Eenleukebeeldspraak,maar

er vielniets te lachen. “Plots lag
ik tussen een hoop fietsen”,
sprak Cancellara. “Ik wist met-
een dat het ernstig was.” In het
ziekenhuis vanWaregemwerd
eenbreuk vastgesteld aan twee
wervels in de onderrug.
NaTomBoonenverdwijntzo

de tweede kasseigigant uit de

koers. Zo moeten de Vlaamse
wedstrijden het stellen zonder
het topduel tussen de twee
hoofdrolspelersvanhetvoorbij
decennium.
Hoe lang Cancellara out zal

zijn, isnietduidelijk. “Zekunnen
me niet opereren, ze kunnen
geen gips leggen, ik kan alleen
maar de pijn verbijten”, wist
Cancellara. -BA0

Cancellara:
‘Plots lag ik
tussen een
hoop fietsen.
Ik moet nu de
pijn verbijten’
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