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et is hoogst uitzonderlijk,maar
zondag doet er nog eens eenTour-
winnaarmee inGent-Wevelgemen
(als alles een beetje volgens plan ver-
loopt) rijdt hij vooraan, zoals eerder
dit seizoen inGent-Gent, toenhij Ian
Stannardmee aande overwinning
hielp. Sir BradleyWiggins (35 eind
volgendemaand), die deTour de
Francewon in 2012, is begonnen aan
eendrietrapsmissie.
Doel nummer één is Parijs-

Roubaixwinnen, dewedstrijd die
voor alleAngelsaksische renners –
vanAustraliëwaar zijn roots liggen,
en deVS tot Engelandwaar hij
opgroeide – hetmythische vande
wielersport belichaamt. Ter voorbe-
reiding reedhij Gent-Gent, zondag
Gent-Wevelgem, volgendeweek de
Driedaagse vanDePanne en zondag
5 april deRonde vanVlaanderen.
“Bedoeling is recht blijven, de
cobbles verteren, tonendat ik in die
kopgroep thuishoor en dan als in
een tijdrit een streep trekken rich-
tingRoubaix.”
Hijmeent het en vierweken gele-

den, in de dagen voorGent-Gent,
was hij nauwelijks aanspreekbaar
tot hijwerd gewezen op zijn verle-
den in deArteveldestad,waar hij
haast drie jaarwoonde samenmet
papaGary enmamaLinda. In zijn
eerste biografie In Pursuit of Glory
zit een fotomet als onderschrift
‘samen eendjes voeren aan een vij-
ver inGent’. De vijverwaarvan
sprake is de komvande roeibaan
Watersportbaan.
“Honestly? Ik hebnooit goed

gewetenwaar die foto is genomen.
Ik ben er ooit eens naar op zoek
gegaan toen ik de Six vanGent reed.
Is dat in de buurt van de olympische

wielerbaan inGent?F*ck, daar heb-
benwe vóór Peking getraind. Zo
vaak datwedaar hebben rondgere-
den en ik heb dat nooit geweten.”

Gebroken gezin
BradleyMarcWiggins, geboren in
Gent op 28 april 1980,was niet voor-
bestemdvoor grootse dingen. Toen
eind 2012 na zijn zevende olympi-
schemedaille de koningin hemde
titel van ridder had verleend, nadat
hij in 2005 en 2009 al ‘Commander’
en ‘Officer of the British Empire’was
geworden, filosofeerde hij:
“Asjeblieft, niet Sir BradleyWiggins.
Ik heb die titels aanvaard; had ik
neen gezegd,mijn opa zou zich in
zijn graf omdraaien. Noemmijmaar
SirWiggo vanKilburn,want kinde-
renuit Kilburn (een arbeiders- en
migrantenwijk inNoordwest-Londen,
HV)wordenniet verondersteld rid-
der teworden.”
RidderWigginswas eenmoei-

lijke jongen, die opgroeide in een
gebroken gezin: vader zoop een eind
weg,moeder kreeg slaag enhart-
zeer. ZesdaagserennerGary zou zijn
vrouwenkind dumpen voor een
andere vrouwennog later terugke-
rennaarAustralië. Hij trof zijn zoon
voor het laatst in de buurt van
Melbourne. “I was like: who is this
guy?Hijwas eenwrak, getekend
door de alcohol,maar deedniks
anders dan opscheppen over hoe
snel hij nog zou kunnenfietsen, véél
sneller dan ik.”
In januari 2008 kreegBradley

midden in de nacht telefoon. Zijn
vaderwas opgenomen in een kliniek
100 kilometer boven Sydney. Een
overval, een dronkemansruzie? Een
staaf had zijn schedel vermorzeld en
die nacht nog ging hij dood aan zijn
verwondingen.
Het jaar begon triest – “zelfsmijn

mawas aangedaan” –maar nadat
BradleyWiggins zijn vaderwas
gaanbegraven aande andere kant
vandewereld, zou 2008 zijn eerste
jaar van glorieworden.Die zomer
pakte hij dubbel olympisch goud in
de achtervolgingsnummers opde
wielerbaan.

Via de baan naar deweg
Wiggins is een product vanhet
nieuweBritse sportbeleid dat in de
steigerswerd gezet na de rampza-
lige Spelen vanAtlanta in 1996, toen
deBrittenmet hun ene, lamentabele
goudenplak achter België eindigden
in demedailletabel. InAtlantawon
GBRgeen enkelewielermedaille, in

H

Op 12 april wil Bradley Wiggins (34)
Parijs-Roubaix winnen, op 6 juni
het werelduurrecord verpulveren
en volgend jaar in Rio zijn vijfde
en zesde olympisch goud winnen.
Om het daarna op een nooit gezien
zuipen te zetten? ‘Definitely, ik heb mij
te lang moeten inhouden.’
HANS VANDEWEGHE

Sydney vier jaar later (brons voor
Wiggins) enAthene 2004warendat
er al vier.
InAthenewonWiggins zijn eer-

ste goudenplak, op de individuele
achtervolging, eennummer dat is
opgegaan in de omnium. In Peking
2008 enLonden 2012 gingen zeven
vande tien tewinnen gouden
medailles op dewielerbaannaar
Britten,waarvan in Peking twee
voor BradleyWiggins.
In Londen reed demanmet de

retrobakkebaardenniet langer op
het houten ovaal,maar op deweg.
Hij zette zich in dewegwedstrijd 150
kilometer op kop,maar hetmocht
niet baten. De ontsnapte groep bleef
weg en zijnmaatMarkCavendish
kon inpakken. Twee dagen later –
met die flinke training en een
gewonnenTour in de benen – klopte
hij TonyMartinmet 42 seconden en
pakte goud in de tijdrit.
HetBritse recept staat compleet

haaksophetVlaamsewielrennen
dathetmoethebbenvanveelwed-
strijdjes opdeweg, liefst op typisch
Vlaamsewegenenhellingen.Britse
talentenwordenandersontwikkeld:
viadewielerbaanzoektmennaar
grotemotorenendiekrijgende
nodigewielersoftwareopgeladenvia
eenuitgekiend trainings- enwed-
strijdprogrammaomindediverse
wieleronderdelenuit teblinken.

De baan als tussentijds objectief,
maar ook alsmiddel voor het uitein-
delijk doel: deweg. In Peking liet
Wiggins een eerste ballonnetje op:
“Ik denk dat ik het eens ga proberen
in een grote ronde.” Een jaar later
eindigde hij als derde in deTour de
France.
Meteenna zijn eerste olympische

medaille in 2004 inAthene reed
BradleyWiggins al voor eenweg-
ploeg,maar hijwas tot 2008 vooral
bekend als eenuitgesproken
proloogspecialist.

Wiggins was een
moeilijke jongen,
die opgroeide in

een gebroken gezin:
vader zoop een eind
weg, moeder kreeg
slaag en hartzeer

BIO
Bradley
Wiggins

u geboren in Gent
op 28 april 1980
u 1.90 m, 79 kg
u winnaar van
zeven olympische
medailles, waarvan
vier gouden
en zes in het
baanwielrennen
u regerend
wereldkampioen
tijdrijden op de
weg
u regerend
olympisch
kampioen tijdrijden
op de weg
u winnaar van de
Tour de France
(2012) en zeven
kleinere rittenkoer-
sen tussen 2009
en 2014.
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Na zijn begin bij het teamvanLinda

McCartney deedhij alle Franse ploe-

gen vandie tijd aan: Française des

Jeux, Crédit Agricole enCofidis,met

wie hij voor het eerst naar deTour

mocht. Later zouden vooral

Angelsaksische teams volgen.

In de vijftien jaar als prof reed de

moeilijke jongenWiggins voor

maar liefst zeven ploegen. Na

Parijs-Roubaix start hij zelf team

nummer acht op, het continentale

TeamWiggins, een spin-off van

TeamSkywaar hij nu al vijf jaar op

de payroll staat.

100.000 hoogtemeters
TeamSky kwamals zelfverklaard

powerhouse in hetwegwielrennen in
2010. Vanuit een knowhowwars van

alle traditionele invloeden op en

onder dewielerbaan van

Manchester bij elkaar gezocht,werd

een ambitie geformuleerd: binnen

de vijf jaar eenTour de Francewin-

nen.Het liep even anders: twee jaar

laterwaren ze al aan de beurt en ze

wonnen er twee op rij.

Van Sky kun je zeggenwat jewilt

en in dat jaar vande opstart is de

spot gedrevenmet al hun specialle-
kes – ze hadden zelfs Jaguars als
volgwagen, godbetert –maar zij

hebbende velorution, zoals de Britse
machtsgreep in hetwielrennen aan-

geduidwordt, naar deweg vertaald.

Wiggins: “Ik hadFrankrijkmee-

gemaakt,waar rennerswedstrijden

rijden om te trainen.Wij dedenhet

anders:wij gingenmeer trainen en

we redenminderwedstrijden. Als

we reden,was het om tewinnen.

Train hard, ride hard.”
De trainingen vanBradley

Wigginsworden sinds 2010 overzien

door een zwemtrainer, Tim

Kerrison, een vandeAustraliërs die

deBritten downunder gingenhalen
omdat ze niet genoeg kennis ophet

eigen eilandhadden.

Het beginwas niet optimaal. Na

de derde plek in deTourmet Team

Garmin-Slipstream,wasBradley

Wiggins naar Sky verkast,maar die

lente hadhij zijn voorlopig laatste

flinke dip. DeAustralischeVlaming

Scott Sunderlandwas toen zijn

directe baas en die kon al tijdens de

Driedaagse inmaart 2010met spijt

in het hartmeldendatWiggins tij-

delijk verlorenwas voor de goede

zaak. “Wehebbenhemvierweken

niet gevonden en toenhij eindelijk

zijn telefoon opnam,was hij stom-

dronken. Conditie nul.Game over
voor dit jaar.”

Het jaar 2010werdniks en 2011

was niet veel beter,met een opgave

na een zware val in de negende

etappe vandeTour.

In 2012 stond zijn hoofd goed en

deTour hadmeer dan 100 kilometer

tijdrijden ophet programma.Het

was de editiewaarin al snel duide-

lijkwas dat er aande Sky’s niks te

doen viel. In hetmeervoud,want het

was ook deTourwaarin Chris

Froome zichmaar heelmoeilijk kon

schikken in zijn rol alsmeester-hel-

per en verschillende keren ostenta-

tief zijn kopmanbergop in verlegen-

heid bracht.

WigginswondeTour,maarwas

zo pisseddat hij het deel van de pre-
miewaar Froome recht ophad,

nooit betaalde. Tot hij er veertien

maandennadatum lucht van kreeg

dat het hele verhaal in een boek zou

verschijnen. Ineens stortte hij de

beloofde 40.000 eurowel door,

maar toenhadFroome zelf al een

Tour gewonnen. ZonderWiggins,

die hij er niet bijwilde.

Het recept vanWiggins en

Froomewas identiek: tussenmaart

en juni 100.000hoogtemeters halen

op training en tussendoor ooknog

watwedstrijden afwerken.

Bedoelingwas het vermogen te ver-

hogen, vooral op grote hoogte.

Andere factorwas het gewicht,

vooral danbij het klimmen endaar

hadWiggins hetmoeilijkermee dan

Froome. In zijn tweede biografieMy
Time over zijn boerenjaar 2012,
schrijft hij aanhet eind letterlijk:

“Het is zwaar geweestmet al die

opofferingen. Ik denkniet dat ik dit

nog een jaar kan.”

Datwarenprofetischewoorden

enhij zette het, jawel, op een zuipen.

Niet zo erg als tussen 2004 en 2008,

toenhij ontgoocheld door het

gebrek aanbelangstelling voor zijn

explotenuit verveling een obsessie

ontwikkelde voor Belgische bieren.

“Ik zal er op een goeie dagwel 800

verschillende in huis hebben

gehad.”

De bedoelingwas elke dag een

ander bier nuttigen endaartoe reed

hij geregeldmet een camionette

naar Brussel voor inkopen.Op een

dag kwamzijn vrouw thuis enhad

hij twaalf Belgische streekbieren op.

Er volgde een scheldpartij en bezin-

ning.Hijwistwat er scheelde: “Het

zijn dieAustralische genendiemij

vatbaarmaken voor verslaving”.

“DeTourwas een lange, verre

reis. Ik ben er geweest en ik hoef niet

terug. Ik hoopde komende drie jaar

stilaan thuis te kunnen komen.”Dat

zei hij eind 2012 tegenTheGuardian,
waar hij voor het eerst het ballonne-

tje opliet vanParijs-Roubaix. “Ik heb

pavés gereden in Frankrijk als jonge
renner and Iwas quite good at it.
Later, toen ik 69 kilowoog omdie

bergen omhoog te vliegen, kon ik

geen oneffenheidmeer aan.Maar

nu zit ikweer rondde 80 endat is

veel, véél beter.”

Werelduurrecord
MeernogdanRoubaix, dat eindigt

opeenwielerbaandiehij ookalheeft

verkend– “laagblijven inde sprint en

jewint” – zit hijmethetwerelduurre-

cord in zijnhoofd.Hij sprakerooit

overmet zijn vader, dieEddyMerckx

nogpersoonlijkhadgekend. “Dat zei

hij tenminste, ikweetniet ofhetwaar

is.Waarschijnlijkprobeer ikhet op6

juni opdeolympischebaan in

Londen.Waarschijnlijk,maarniet

zeker. IkhebachtwekennaRoubaix.

Het record staat opeendegelijke

52,5.Nu, 54of 55wasalwatproble-

matischer geweest.Menzegtdat ik

55zoukunnenhalen,maar ikheb

metChrisBoardmangesprokendie

mij de raadgeeft dat recordal eens

opeen trainingaan te vallen, alwas

hetmaar eenhalf uur, omteweten

watnodig is omhet eenuurvol te

houden. Ikhebéénvoordeel. Ikweet

nogwathet is om laag indebaanop

dezwarte lijn te rijden.Dewieler-

baanblijftmijnbiotoop.”

Terug naar de roots
Dat zal ooknodig zijn als hijwil sla-

gen in het derde deel van zijnmissie

waarmeehij de cirkel rondwil

maken: zijn terugkeer naar het

British track team en danmeer in
het bijzonder de ploegenachtervol-

ging. De vier vanLonden 2012 die de

fabelachtige 3.52,499neerzetten

zijn EdClancy, Geraint Thomas,

StevenBurke enPeterKennaugh.

AlleenClancy rijdt niet voor Sky

of TeamWiggins,maarwatmaakt

het uit? Baanwielrennen is de eer-

lijkste discipline in hetwielrennen

die er is. Geen sprake van favori-

tisme, afspraken of ‘resultaten be-

haald in het verleden. Zoals baan-

coach Shane Sutton eerder al zei:

“Hijwas ooitmijn project enhij is

nog steedsmijn vriend,maar zon-

derWiggo redenwe een seconde

sneller in Londendan in Peking.The
timeswill tell.”
Waarop SirWiggo repliceerde:

“Ik reed in Peking opde individuele

achtervolging helemaal alleen 4.16,

vier seconden sneller danBurke (die
bronswon,HV). Ik benniet bang
voor die tijden.Het is het liefstewat

ik ooit heb gedaan: op kop, alleen

tegen de luchtmassa, niemand vóór

mij en sneller rijden dan alle ande-

ren achtermij.That’s what I’m good
at. Dat heeftmij al diemedailles
opgeleverd en zelfs deTour heb ik

zo gewonnen.”

‘Wehebbenhemvier
wekengezochtentoen
hijeindelijkzijn
telefoonopnam,was
hij stomdronken.
Conditienul’
PLOEGBAAS SCOTT SUNDERLAND IN 2010
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‘I have a dream’: het scheelde geen
haar of die gloedvollewoorden vol
hoop op gelijkheidwaren nooit
uitgesproken. IzolaWare Curry
slaagde er bijna inMartin Luther
King te vermoordenmet een
briefopener, tien jaar voor iemand
anders dat deedmet een kogel.

JEAN⌃PAUL MULDERS

Methaar chique kleren, juwelen en cat-
eyebrilwas ze dressed to kill toen ze bin-
nenkwam, die 20ste september 1958, in
dewinkelwaarKing zijn eerste boek sig-
neerde. In haar beha zat een klein, door-
geladenpistool verborgen, kaliber .25. In
haar handtas een briefopener.
“Bent uMartin LutherKing?”, vroeg

ze toonloos aandemanachter de tafel.
“Jazeker”, antwoordde die, zonder op

te kijken.
“Zij haalde een voorwerpuit haar tas”,

zouhij later schrijven. “Het volgendewat
ik voelde,was dat er iets tegenmijn borst
botste.”
De jonge vrouwhadde briefopener

tot aanhet handvat in zijn lichaam
gestoten. Er bestaat een foto van een
uiterst kalmeMartin LutherKing, geze-
ten op een stoel, het steekwapen in zijn
borst als een bizar contrastmet het pak
endemanchetknopen.
Het lemmet ging rakelings langs zijn

aorta,wat de dokters deed verklaren dat

zelfs eenniesbui hemal het leven kon
kosten. Tijdens eenurenlange, delicate
operatie slaagden ze erin het lemmet te
verwijderen.
Daderes IzolaWareCurrywerdnog in

dewinkel zelf aangehouden, terwijl ze
stond te roepen: “Ik zit al zes jaar achter
hemaan. Ik benblij dat ik het gedaan
heb!”
De zwarte vrouwmet demerkwaar-

dige naamwas de dochter vanpachtboe-
ren. Ze genoot niet veelmeer dan lager
onderwijs, was een korte periode
getrouwd en verhuisde toennaarNew
York. Zewerkte als huishoudhulp,maar
raaktemoeilijk aande bak, zeker toen ze
steedsmeer last kreeg vanparanoïde
wanen.
De jonge domineeMartin Luther

King,wiens ster volop rijzendewas,
stonddaarin centraal. Hij smeedde een
complot omervoor te zorgen dat zij geen
werkmeer vond.Datwas haar diepste
overtuiging.
In de rechtszaal ontpopte ze zichniet

als de beste advocaat voor haar zaak.
“Is dat de vrouwdie dr. Kingmet een

mesheeft gestoken?”,wilde de rechter
weten.
Waarop Izola antwoordde: “Nee, edel-

achtbare.Hetwasmet een briefopener!”
Ze had vijfentwintig jaar cel kunnen

krijgen,maar de psychiaters verklaarden
haar ontoerekeningsvatbaar. Ze bleek
aanparanoïde schizofrenie te lijden en
een IQ te hebben van amper 70. Voor
haar begon een tocht vanmeer dan een
halve eeuw langs instellingen aller-
hande. Vroeg iemandhaar een zeldzame
keer nog iets over demoordaanslag, dan
fronste ze eenwenkbrauwenbleef voor
zich uit staren.
Zowerd ze 98, omdan te sterven zon-

der kindnoch kraai. Haar lichaamwordt
begraven opHart Island, de lugubere
plek nabij NewYork die ‘het eiland der
verloren zielen’wordt genoemd.De laat-
ste rustplaats voor eenmiljoen armen,
daklozen endoodgeboren baby’s.
Na de aanslag verklaardeMartin

LutherKinghaar geen kwaadhart toe te
dragen.Hij hadhet er uitvoerig over in
zijn laatste speech, daags voor hij echt
vermoordwerd.

MartinLuther
Kingte lijfmet
eenbriefopener
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IzolaWareCurry

> ‘Ik zit al
zes jaar ach-
ter hem aan’,
riep Izola
Ware Curry
na haar mis-
lukte
moord-
aanslag op
dominee
Martin
Luther King
in 1958. ‘Ik
ben blij dat
ik het
gedaan heb.’
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