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éhé, was dat even spannend
zeg,maar onze Greg Van
Avermaet heeftmet dank aan
Nicolas Roche dan toch zijn
ritje gewonnen, zij het in ploeg
en niet solo. Greg Van
Avermaet ismet grote afstand
de beste Belg in dit peloton,
staat derde in het algemeen
klassementmaar rijdt wel nog
steeds vooral in dienst van zijn
kopmanTejay vanGarderen,
die tweede staat.

Een voorspelling? Tejay zal er tijdens
een van de komende bergritten zo ongena-
dig doorzakken enGreg VanAvermaet zal
zich inmiddels zo het pleu-
ris hebben gereden voor
zijn kopman, dat ook hij uit
de top tien zal vallen. Hoe is
het in godsnaam zo ver
kunnen komen dat wij
mede-uitvinders van het
cyclisme nog slechts het
werkvolk zijn, de slaven
van ’t veloke? Les forçats de
la route (naar
Tourchroniqueur Albert
Londres), c’est nous.
Wij zijn daarnaast ook

geheide leugenaars, is dit
weekendweer eens geble-
ken. Eén krantwas bij
DjamolidinAbdoesjaparov
geraakt. Abdoe stopte toen
hij 33was na een positieve
clenbuterol-plas in de Tour
de France van 1997. “Ik ben
geflikt door een soigneur,”
zei hij. Niet echt. Ik heb een
redelijk accuraat en
gecheckt verhaal van hoe
het er toen echt aan toe
ging bij Lotto. Geleerd door
het verledenwas Lotto-
Issoglas in 1997 naar de
Tour getrokkenmet epo, net als demeeste
renners in haast alle ploegen.Maar het
onopspoorbare epowas een affaire van de
dokters, en de hoofdsoigneur – Laurent Van
Brussel – vond ook dat hij goed gerief had.
In een kleinere rittenkoers had hij elke

ochtend een lepeltje poeder in het eten van
de renners gedaan en zewaren niet
betrapt. Tot de dokter van de ploeg erop
uitkwam en hemdat verbood. Jammer,
maar helaas, het Franse lab vond de clen-
buterol enAbdoe kon opkrassen.
In dezelfdeweekendkranten stond het

verhaal van de Lotto-ploeg van 1995 en ook
hier werd de geschiedenis verdrongen en

verdraaid. Op 11 juli 1995 van dat jaar ein-
digden vijf renners van de Belgische loterij-
ploeg op La Plagne buiten tijd. Zewaren
die ochtend vertrokken in LeGrand
Bornand en volgens de geïnterviewde ren-
ners ging Claudio Chiappucci op de eerste
col (de Col duMarais, 3,5% gemiddeld)
ongenadig in de aanval en konden zij niet
volgen. Daar is niks van terug te vinden.
Wel van de aanval vanAlex Zülle na 99
kilometer op een echte col, de Col des
Saisies. Zülle zou de etappewinnen,
Indurain zou tweedeworden en steviger in
het geel zitten. Twee epo-gebruikers.
“Wij kenden geen epo”, zo stond het in

de krant. De realiteit is anders: iedereen
kende epo,maar het werd
bij Lotto aanvankelijk
alleen gebruikt in drukke
tijden. Op een vergadering
voorafgaand aan de Tour
hadAndrei Tchmil het
woord genomen enmin of
meer geopteerd voor een
Tour zonder epo, omdat ze
toch geen uitzicht hadden
op een eindklassering. En
evengoed omdatmet de
enorme dosissen uit die tijd
die nieuwe doping erg duur
was en de ploeg (nog) niet
tussenkwam in de kosten.
Zo gezegd, zo gedaan en zo
werden ze in etappe negen
naar huis gereden.
In een van twee haast

identieke interviews stond
een leuke vraag: “wat hield
jullie tegen omnaar de epo
te grijpen?” Sammie
Moreels, Peter De Clercq en
Rudy Verdonck antwoord-
den. Nummer vier hield
zijnmond. Dat wasMario
De Clercq. Eerder dat inter-
view had hij wel geant-

woord op de vraag of hun carrière door die
etappewas gebroken. Bij de anderenwel,
bij hemniet. “Ze heeftmijn terugkeer naar
de cross versneld, financieel en sportief de
beste beslissing uitmijn loopbaan.”
Dat zal wel.Mario De Clercqwon drie

wereldtitels, twee Belgische titels, 61 cros-
sen enwerd nooit betraptmaar in 2004
wel voor vier jaar veroordeeld, op basis van
sms- en telefoonverkeer en dopingnotities
die bij hem zijn gevonden. Die dienden om
een boek te schrijven, zei hij. Het boek is er
nog steeds niet en al elf jaar lang liegt
Mario De Clercq dat hij blauw ziet en loopt
hij weg van dewaarheid.
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L Rik Verbrugghe (l.) en Andrei Tchmil in het jaar 2000. De Oekraïense Belg had vijf jaar
eerder zijn nek uitgestoken en geopperd dat Lotto de Tour zou rijden zonder epo.
Het gevolg was dat vijf renners buiten tijd aankwamen op La Plagne. © ISO SPORT

Nibali kan nieuwe Tour-zege
op zijn buik schrijven
Vincenzo Nibali wint niet voor de tweede
keer op rij de Tour de France. Jazeker, de
Tour is nog lang. En hetwielrennen heeft
wel eens eenmirakel opgeleverd.Maar als
Nibali niet snel harder gaat fietsen, raakt
hij in Parijs zelfs niet op het podium.

Tien dagen geleden begon Nibali als de grote
favoriet. De voortekenen waren gunstig.
Gewonnenhadde Italiaan eenheel seizoennog
niet. Net als vorig jaar. Nibali zakte in het
CritériumduDauphiné door het ijs. Ook net als
vorig jaar. Tenslotte werd Nibali dan toch
Italiaans kampioen. Alweer zoals in 2014. Geen
twijfel mogelijk. De winnaar van de Tour de
France 2015was eigenlijk in Utrecht al gekend.
Nibali zettedie favorietenstatuskrachtbijmet

een tijdrit die snellerwasdanwat zijngrote riva-
len Chris Froome (+ 7 seconden), Alberto
Contador (+ 15) en Nairo Quintana (+ 18) pres-
teerden.Maardaarnaginghetpijlsnel bergaf. In
de tweede etappe moest hij 1:28 prijs geven op
Froomeen 1:24opContador.Quintanadeelde in
deklappen.Nieuwtijdverlies volgdeopdeMuur
vanHoei.Nibali verloorelf secondenopFroome.
Dat was niet zoveel als Contador (18 seconden),
maar toch elf seconden te veel als je van plan
bent omde Tour tewinnen.

Desastreus weekend
Gelukkig, dinsdag werd er
over kasseien gekoerst,
waarde Italiaan recht kon
trekken wat krom was.
Nibali ontpopte zich vorig
jaarnaarArenberg tot een
ware specialist in de
discipline. De
Italiaan finishte
derde, een
beetje achter
Boommaarver
voor Contador.
Froome deed
toen al niet
meermee.

Helaas, de kasseien werden een maat voor
niets. Enalle rittendaarna.ZaterdagopMûr-de-
Bretagne ging hij alweer overboord. Als enige
van de favorieten verloor hij opnieuw twintig
seconden.Dat, en34secondenverlies indeploe-
gentijdrit van gisteren, maakt dat Nibali bij de
eerste rustdag indeTour inééndesastreusweek-
end het verschil met leider Froome met bijna
driekwartminuut ziet groeien. StondNibali vrij-
dagavondnogop1:38,dan isdieachterstand twee
dagen later al opgelopen tot 2:22.
DinsdagbegintNibali aandeeerste cols,waar

de strijd omde gele trui pas echt gaat beginnen.
En het enigewat Nibali weet, is dat hij niet weet
wat ermet hemaan de hand is. “Ik had gehoopt
beter te doen. Zaterdag was geen goede dag. In
hetbeginvandeetappegingallesnognaarwens.
Opheteindkon iknietmeervolgen.Hetwaszelfs
nog erger danmaandag op deMuur vanHoei.”
Zeker is dat vorig jaar deze tijd Nibali zijn

tegenstanders al lang knock-out had geslagen.
Dit keer deelt de Italiaan zelf in de klappen.
Vandaag is rustdag in de Tour. “Zo’n dag helpt
vaak niet in de hoofden van de renners”, zegt
Giuseppe Martinelli, de Astana-teammanager.
“MisschiendathetVincenzohelpt. Zijnhoofd is
niet dat van een normale kerel. Anders was hij
niet de kampioen die hij nu is.” ⇡MG⌧

Slaven en leugenaars

‘Ik had gehoopt beter
te doen. In het begin
van de etappe ging
alles nog naar wens.
Op het eind kon
ik niet meer

volgen’
VINCENZO NIBALI
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