
Ommaar te zeggen: de dubbel

is slechtsweggelegd voor uit-

zonderlijkewielrenners.

Grootheden als EddyMerckx

enBernardHinault konden in

Italiëweleens brandstof sparen

voor Frankrijk, zonder dat hun

zege in gevaar kwam.Miguel

Indurainwas zo’n ongenaak-

bare tijdrijder dat hij daarin

afstandnamen zich in de ber-

gen konbeperken tot hetweer-

staan vande aanvallen.

Nijboer: “Tegenwoordig

worden zijn prestaties vooral in

verband gebrachtmet doping,

maar hetwas echt een kwestie

van talent. Indurainwas onge-

looflijk goed. Twee jaar geleden

heb ik in de Pyreneeënnog

eens een trainingskampge-

organiseerdmetmensenuit het

Duitse bedrijfsleven. Indurain

wasmijnmysteryguest, een

man vanbijna 50 en90 kilo-

gramzwaar. Veel deelnemers

warendoor en door getrainde

types,maar niemandkon

bergop zijnwiel houden.”

In dat postuur –Miguel

Indurainwas altijd al een forse

kerel van bijna 1,90meter – ziet

Nijboer een belangrijk verschil

met de huidige lichting.

“Merckx enHinaultwaren ook

stevige kerels, die konden tegen

een stootje. Nu zijn het van die

smallemannetjes, allemaal

gebouwdvoor het klimwerk.”

Dat is ook een reden om te

twijfelen aanAlberto Contador

als grootheid. Aande andere

kant: “Er zitwel een goede kop

op.”

Leven alsmonnik
Die kop, smaller dan smal,

arriveerde donderdag in het

noordwesten van Italië. DeGiro

begint vandaagmet eenploe-

gentijdrit op een vers fietspad

bij Sanremo. Eerder dezeweek

zei Contador tegen de Spaanse

sportkrantAS: “Fysiek ben ik klaar voor deGiro,
inmijn hoofd ben ik gereed voorwat er daarna

komt.”

Dat is devolgorde, bevestigtTinkoff-Saxo-

ploegleider Stevende Jongh. “Wegaannueerst

voluit voorwinst indeRondevan Italië. Er is geen

planBbij eeneventuele tegenslag. Zo’n type is

Albertoookniet.Alshij berekendgaat koersen,

doethij zichzelf dedasom.”

Vier jaar geledendeed ‘El Pistolero’ al eens een

gooinaardedubbel.Deel éénvanhet tweeluik

gingnaarwens,maar indeTour raaktehij door

valpartijenachteropenbleekhij lichamelijk op-

gebrand.Tijdensdie expeditiehingde schaduw

vaneenmogelijke schorsing

bovenzijnhoofd. IndeTourvan

2010waseenminiemehoeveel-

heid vandeverbodenstof clen-

buterol in zijn lichaamaange-

troffen.Die schorsingwerd later

ookwerkelijkheid enmet terug-

werkendekracht gingeen streep

door zijnGiro-eindzege.

SindsdienmeedAlberto

ContadordeRondevan Italië om

nu,bij terugkeer, geschiedenis te

schrijven.De Jongh: “Het isnuof

nooit. Volgend jaar stoptAlberto

metwielrennenendanwilhij

ookmeedoenaandeOlympische

Spelen.Danwordthetdus lastig.

Bovendienheeft hij vorig jaar

ookdeVuelta gewonnen.Alshet

nuallemaal lukt, is het straks een

grandslam, zoals inhet tennis.”

Devoorbereidingheeft zich

dit jaarbeperkt tot 19wedstrijd-

dagen.Deonvermijdelijke

hoogtestageopdeCanarische

Eilanden,waardekopmannen

zichalsmonniken terugtrekken

ineenkloosteropeenhoogte

van2.000meter,werdmet een

maandvervroegd.Volgens

Stevende Jongh ligt zijn af-

getraindekopmanperfect

opkoers voordeGiro.

Hij heeft noggeen ideehoe

hetprogramma indeaanloop

naardeToureruit zal zien.Ruim

vijfwekenzittener tussende

finish inMilaanende start in

Utrecht. LouisDelahaije, trainer

vanhetNederlandseLotto-

Jumbo, zou inelkgeval eenweek

volstrekte rust voorschrijven.

“Even loskomenvanalles, ookde

fietsniet aanraken.Hetmentale

aspect zal zwaarderwegendan

de lichamelijke inspanning.”

Het komtaanopervaring,weet

Delahaije.Daaroverbeschikt

Contador in ruimemate.

Tijdrit cruciaal
LouisDelahaije is de expert die

denkt dat de combinatie van

Giro enTour nog altijdmogelijk is, ondanks

de verregaande specialisatie. “Het zal in eerste

instantie van twee factoren afhangen: hetweer

en de concurrentie. In deGiro kun jemet alle

soortenweer temaken krijgen; vanhitte tot

sneeuw.Dat kanhet lichaambehoorlijk uitput-

ten. Enhoe diepmoet Contador gaan voor de

winst?Het is niet zo’n zwareGiro,maar dat

maakt hetmisschienwel lastiger.Waar gaat hij

het beslissen?De lange tijdrit halverwege het

parcours zal cruciaalworden.”

Dat de combinatie nog altijdmogelijk is, leidt

Delahaije af uit de opeenvolging vanTour en

Vuelta. “Die combinatiewordt veel vaker

gemaakt, terwijl er een vergelijkbare periode

tussen zit. Vaak is deRonde van Spanje een

herkansing voormannen als Valverde omhun

seizoen te redden.”

Over één ding is iedereenhet eens: als één

coureur van zijn generatie het kan, dan is het

Alberto Contador. “Maar hij heeft de lat hoog

gelegd”, zegt Erik Breukink. “Het zal alleen

een succes zijn als hij ze allebeiwint.” ⇥VK⇧
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Geldverkwisting

aTomMeeusen is ookGregVanAvermaet

dezeweek vrijuit gegaan.De zaak rond

dokterMertens is al langer eenpijnlijk

verhaal en geen reclame, vooral niet voor

de gerechtelijke politie vanLeuven en ook

niet voor de dopingbestrijding.

Ik hebhet verhoor vande dokter en ook

nogwelwat andere pv’s gelezen. De vraagstelling

tijdens die verhoren getuigde van zoweinig kennis

en van zo veel vooringenomenheid dat ik in een

eerder verhaal aanvankelijk de namen vande

ondervragers er had bijgezet. Omdat domheid een

naamverdient. Bij een tweede lezing heb ik zeweg-

gehaald. Ik komniet vaak in Leuven, en ben ook

niet vanplan opgepakt teworden,maar stel je voor

dat je dandie twee stoethaspels tegenhet lijf loopt

en juist in hunkerkerwordt gegooid.

Ik citeer kort:

Vraag (van de politie aan dokterMertens): “Greg

VanAvermaetmeldt zijn ijzerwaarden en vraagt

wat in te nemen.U antwoordtmet ‘Ferlicit 1x en

herhalen over tien dagen.Of Fercayl intramus-

culair omdeweek 1 ampul.’ GregVanAvermaet

vraagt een voorschrift en ubevestigtmetOK.Wat

hebt uhierop te verklaren?”

Antwoord (vandokterMertens): “Wel, dat ik het

nietmeerweet…”

Vraag: “U raadt een profrenner aan omzichzelf

in te spuitenmet ijzer, intraveneus, en dit als de

noneedle al een jaar van toepassing is.Wat hebt u
hierop te zeggen?”

Antwoord: “Euh…Zwijgrecht.”

Ik zouhebben geant-

woord (veilig van achter

mijn draadloos toetsen-

bord): “Zeg pipo, bemoei jij

je eensmet het Belgische

strafwetboek in plaats van

met een bepaling van een

Zwitserse privéorganisatie

(deUCI) en als je je strafwet-

boek zou kennen, zou je

weten dat ijzerspuitenniet

verboden zijn. En als je de

noneedle policyniet alleen
zou kennen vanhoren zeg-

gen, zou jeweten dat die

niet geldt als er eenmedi-

sche noodzaak is. En of die

er is, zal ikwel bepalenwant

ik bendaarvoor langnaar

school geweest. Veel langer

dan jij. Nog iets? Bon, dan ga

ik nu lunchen.”

Politie en gerecht zijn

internationaal een troef geweest in de doping-

bestrijding. Denk aande zaak-Festina, -Fuentes,

-BALCOen alle zaken in Italië of rondde

Olympische Spelen. Niet in België, helaas. De keren

dat de politie is opgetreden in dopingzakenwas dat

met onnodigmachtsvertoon: Frank

Vandenbroucke geboeid voorleiden bijvoorbeeld,

toevallig steedsmet pers in het zog. Een teambus

onderscheppen,met camera’s in de buurt. Ofmet

overdreven inzet vanmiddelen: een telefoontap

plaatsen bij een dierenarts verdacht vandoping

inspuiten bij duiven,waarnauit de tap blijkt dat

geen duivenmaar heelwatwielrenners telefo-

neren.

Ook in deze zaak-Mertens heeft de berg een

muis gebaard. Ongetwijfeld is de klantenbinding

vandie dokter voor discussie vatbaar,want iemand

die allerleimiddeltjes toepast en de evidencebased

geneeskunde vierkant aan zijn laars lapt,wordt al

snel een sjamaan.Dat die eens goed opde vingers

wordt getikt, geen probleem.Dat zijn patiënten-

klanten evenwordenbijgepraat, evenmin.

Maar binnenvallen bij die arts, alleswat loszit

in beslag nemen, en vervolgens 110 bloedcontainer-

tjes laten testen opDNAomvast te stellen dat er

slechts tweematchenmetDNAvan een onbekende

sporter nogwel,waardoor je géén zaakhebt en er

dan tóch een zaak vanmaken: dat is dom.De

onderzoeksrechter heeft onnodig veel overheids-

geld verprutst.

Straks staat de arts correctioneel terecht voor

een vergrijp dat in hoofde van zijn sporters niet is

bewezen. Sterke zaak. De dopingautoriteiten die de

politie niet bij de les hebben gehouden, hadden aan

de alarmbelmoeten trekken. Ten slotte had ook de

bondsprocureur vandewielerbondhier beter geen

zaak van gemaakt,maar hembegrijp ik noghet

beste.

Er zijn alleenmaar verliezers: de gemeenschap

die dit heeft betaald, dewielerbonddie allesmag

betalen, de sport die in opspraak is gekomen en

de atleten diemaandenlang in de onzekerheid leef-

den. Alleen de advocaten zijn hier beter van gewor-

den,maar dat zullen zij vastwel tegenspreken.
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Politie en
gerecht zijn

internationaal
altijd een troef
geweest in

de dopingstrijd.
Niet in België,
helaas, waar

een onderzoek
altijd eenmuis

baart

ookomdathetdeelnemersvelddaarin toenal

sterkerwas.”

Tochwas er in de tweedehelft van de vorige

eeuwelk decenniumwel eenwielrenner die

in één jaar beide ronden op zijn naamschreef.

De grote Fausto Coppiwerd in 1949 de eerste.

De dubbel bleek hetwatermerk vande kampi-

oen. Alle vijfvoudigeTour-winnaars combineer-

den in één ofmeer seizoenendeTour-zegemet

winst in deRonde van Italië.Miguel Indurain

was de laatste in die reeks.Hij deed dat in 1992

en 1993.

Een seizoen later tradTwentenaar Erwin

Nijboer in dienst van Indurains ploeg.Hij

maakte in 1994 vandichtbij het trajectmee dat

leidde naar een derde plaats in deGiro en een

eerste in deTour. Anders dannu, vertelt

Nijboer, kwamhet seizoen langzaamopgang.

“Half februari traindenwenogmet de handjes

ophet stuur. Voor de eerstewedstrijd inmaart

haddenwenog geen 2.000 kilometer gefietst.”

De 50-jarigeNijboer herinnert zich een

Amstel GoldRace,waarinMiguel Indurain

voortdurendde laatsteman in de grote groep

was. Toch eindigde zijn kopmanbij de eerste

dertig door telkens op te schuiven als dewiel-

renner voor hemafhaakte. “Zo goedwas hij dus

al, zo vroeg in het seizoen.We zijn de volgende

dag inmijn auto naar Zaventemgereden voor

een ronde in Portugal. In de taxi hebbenweons

omgekleed en vervolgenswonhij de proloog.

Dat tekende zijn klasse.”

‘Het is nu of nooit.
Volgend jaar stopt Contador
met wielrennen en dan wil hij
ookmeedoen aan de Spelen.
Dan wordt het dus lastig’

STEVEN DE JONGH
PLOEGLEIDER TINKOFF#SAXO

Winnaars van
Giro en Tour
in één seizoen

Fausto Coppi (Ita)
1949 en 1952

Jacques Anquetil (Fra)
1964

Eddy Merckx (Bel)
1970, 1972 en 1974

Bernard Hinault (Fra)
1982 en 1985

Stephen Roche (Ier)
1987

Marco Pantani (Ita)
1998

Benteke pakt prijs in Engeland
Christian Benteke werd
door een panel van spon-
sor Barclays tot Speler van
de Maand verkozen in de
Premier League. Een trofee
die hij te danken heeft aan
zijn tien goals in acht wed-
strijden. Benteke is de
derde Belg op de erelijst,
na Marouane Fellaini (2012)
en Jan Vertonghen (2013).

De aanvaller gaat mogelijk
zijn laatste maanden in als
speler van Aston Villa. Bij
Liverpool is hij een van de
voorname opties en ook
Manchester United volgt
onze landgenoot intensief.
Villa wil Benteke houden
en is pas bereid te praten
bij een bod in de buurt van
40 miljoen euro. ⇥KTH⇧

Dembélé krijgt prijskaartje van 13,7miljoen
Moussa Dembélé mag
vertrekken bij Tottenham
Hotspur. Geen verrassing:
de Rode Duivel was – op
een korte periode begin
dit jaar na – nooit eerste
keuze van trainer Mauricio
Pochettino. Dembélé ligt
nog twee jaar onder con-
tract op White Hart Lane,
maar Spurs-voorzitter

Daniel Levy hoopt toch
minstens 13,7 miljoen euro
te vangen voor onze land-
genoot. Een prijskaartje
dat veel clubs afschrikt.
De middenvelder kwam in
2012 voor 19 miljoen euro
over van Fulham. Een sterk
eerste seizoen kreeg door
blessures en een andere
speelstijl echter nooit een

vervolg. Stoke City, waar
voormalig Fulham-coach
Mark Hughes aan de slag
is, heeft de Antwerpenaar
in zijn schaduwelftal staan.
Overigens is Stoke van-
daag de tegenstander van
de Spurs in de competitie.
Dembélé en co. zijn nog
in de running voor een
Europees ticket. ⇥KTH⇧

Miguel Indurain (Spa)
1992 en 1993

RONDE VAN ITALIË
Dagelijks live op Eén
omstreeks 14.00 uur


