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KUNST | Kunst in huis

Hang een kunstwerk naar keuze in uw huis en geniet nu tijdelijk van
een exclusieve abonneekorting tot ⇠30. Geldig tot vrijdag 10 juli.

LEEN KUNST MET KORTING
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Geniet van uw voordeel op DM+ via demorgen.be/plus/voordelen

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Tour de Frans
ijnwe jaloersopUtrecht?Als ik

sommigemediamaggelovenwel.Die

vragenzichafhoehet ingodsnaam

mogelijk is datwij al 57 jaar geen

Tour-start hebbengeorganiseerd

enNederlandal zeskeer inde laatste

61 jaar.Amsterdamkreegdeeerste

start buitenFrankrijk en later volgden

Scheveningen (involleMerckx-periode,

maar in een jaardathij niet deelnam),

Leiden,DenBosch,Rotterdamennu

Utrecht.

Ik vraagmij ookafhoezedit voor

mekaarhebbengekregen, omdat ik initia-

tiefnemerenbevlogen radiomanJeroen

Wielaert eenbeetje kenen ik indit prettige

warhoofdnooit eenorganisatorhadver-

moed.Hij is ookwel zoeerlijk te vermelden

dat zijnheleplanop twee

bierviltjes stondendat

vervolgensde stad

Utrecht is bijgesprongen

enhet zaakjeheeft over-

genomen.Bijspringen

doenze inUtrechtwel

meerals sport inhet spel

is: zo is al eenpaarkeer

FCUtrecht vandeonder-

ganggereden is klauwen

vol geldgeïnvesteerd in

deGalgenwaard.

Maargoed, dit is koers

endanzijnwij jaloers.

Wéér inNederlanden in

57 jaar geenTour-start bij

ons, zo stondhet in een

krant. Ikdacht: enLuik

dan, daarwarenwe toch

tweekeer inkorte tijd?

Bleekhet omVlaanderen

te gaan, verdorie.Het is

watmetdie verenging:

hetMeetjeslandheeft nog

nooit eenetappegehad,

is dát geen schande?

Vláánderendushad in57 jaar geenTour-

start georganiseerd.Belgiëwel envandaar

die verwarring:Brusselwasal in 1958aan

debeurt endaaromdie57 jaar zonder start,

wantBrussel schijnt een (heel klein) beetje

Vlaanderen te zijn. Charleroi zat erookal

eens tussen, in 1975meer inhetbijzonder,

deTourdie zo rampzalig afliepvoorEddy

Merckx.

Waaromishet zoergdatwegeenTour-

start hebben?Deuitstraling is onvergelijk-

baar, zelfs eenklassieker als deRondevan

Vlaanderenkandaarniet aan tippen, luidt

demantra. Ikweetdatnogzoniet. Stel je

voordatAntwerpeneenTour-start zou

krijgen.Deenigeuitstralingdie je jedaarbij

voordegeest kunthalen, is dagenaaneen

stukdoffe verkeersellendeals alle

Nederlandse sleephuttenoverdeAnt-

werpse ring richting zuidenmoeten.

OfGent: idem.Brugge: te klein. Brussel:

niet aandenken.

DatA.S.O.methaarTour-circusmaar

naarWallonië gaat. Ze sprekendaaron-

geveerdezelfde taal. En inNederlanddan?

Ook.Daarheet eencafé eengrandcafé, is

a.u.b. s.v.p., de rijkswachtmarechaussee en

vindenzehet gaaf en spannendalsdeTour
deFrans landt enzomaardeheleboel over-
neemt, vooral dandieFranseGendarmerie

Nationaleopdieblauwemotorfietsendie

baas zijnoverhetTour-parcours.Dat lijkt

inDeWeverCityniet directhaalbaar.

Bovendien,welk recht zoudenwij heb-

benopeenTour-start?We lopen tochecht

naast onze schoenenmetdie achterlijke

beweringdatdekoers van

ons is.Wij hebbenmeer

profsdanNederland,

maardat komtdanweer

omdatdewielrenners

allerlei fiscale en sociale

voordelenkrijgenende

overheid tweeploegen

onderhoudt.Nederland is

eenveel groterfietsland,

met veelmeer recreatieve

fietsers enmaar éénover-

heidsploeg.

Jekuntookniet zeggen

datBelgië indezeTour

stiefmoederlijkwordt

behandeldmet éénarrivée
en tweedéparts. In geen
enkel landheeft deTour

zoveel verschillende

stedenaangedaanals in

België:wij zittenaan39

en Italië zit onshetdichtst

opdehielenmet24.

Nederlandzit ocharme

aan tien.Waar zeurenwe

danover?Dekostenvan

degranddépartwordengeschat opmini-

maal 16miljoeneuro.Daartegenover staat

danweerdeeconomische return,maar

daarvanmoetdanweer vanalles indemin

wordengenomen.

NederlandenvooralUtrechthebben

doordieTourendatwarmeweerookhun

problemendiewij danweerniethebben:

vandaag stroomtdubbel zoveel kraantjes-

water richtingUtrecht.DoordeTouren

dehitte: dertigmiljoen liter.Wordenvoor-

speld: gesprongenbuizenenbruinwater.

JammerenomgeenTour-start inVlaan-

deren?Neenhoor,wezijn aaneen ramp

ontsnapt.

O ja, ik schrijf tijdensdeTourelkedag

een stukje,misschien isdat voor sommigen

onderunogdegrootste ramp.
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Stel je voor
dat Antwerpen
een Tour-start
krijgt. Dagen
aan een stuk
do⇢e verkeers-
ellende als alle
Nederlandse
sleephutten
over de

Antwerpse ring
richting zuiden

moeten

BedeesdeBelg speelt
als hongerige leeuw
Goffin klaar voor achtste finale tegen Wawrinka op Wimbledon
Met een bijna perfecte vertoning tegen
Marcos Baghdatis toondeDavidGoffin (24)
dat hij klaar is voor zijn opdracht op
maandag: RolandGarros-winnaar Stan
Wawrinka aan hetwankelen brengen
in de achtste finale vanWimbledon.

“Ik wist eigenlijk al lang dat ik het spel had om

goede resultaten te halen op deze ondergrond,

maar inhet verleden lukte dat niet altijd. Dit jaar

begonikmetveelvertrouwenaanhetgrasseizoen

en ik ben dan ook heel blij dat het deze keer wel

bingo is.”Woorden van David Goffin, die hij gis-

terennogeenskrachtbijzettemeteenbescheiden

tuinfeest op baan 3 vandeAll EnglandClub.

MarcosBaghdatiswasookuitgenodigd,maar

werd na een vliegende start van de Belg al snel

gedegradeerd tot bevoorrecht toeschouwer. Hij

kreeg een 6-3, 6-4 en 6-2 om de oren. “Ik voelde

meheelgoed”, trapteGoffineenopendeur in. “Ik

heb me na die vroege break vlot in de wedstrijd

gewerkt. En ook al wist ik dat hij een heel sterke

terugslag heeft, ik serveerde toch uitstekend. Ik

had constant de bovenhand in de rally’s, opende

debaangoedenliethemnooitzijn tennisspelen.”

Het was een van zijn beste matchen van het

jaar, wist Goffin. “Baghdatis speelt goed op gras,

zijn ballen zitten laag en hij kan, zelfs als hij in

verlorenpositie staat, ongelooflijkedingendoen.

Het is daarom dat je van het begin tot het einde

zijn hoofd onderwatermoetenhouden.”

Met chirurgische kalmte
Een tikkeltjewreed, debeeldspraakvanonze24-

jarige, zachtaardige landgenoot, maar die heeft

de laatste jarendanookeengedaanteverwisseling

ondergaan.Vandebedeesdenovicedie in2012de

derde ronde haalde opWimbledon blijft alleen

het uiterlijk over. Vanbinnen zit een ambitieus

mannetje, dat momenteel zelfs virtueel op de

dertiende plaats op dewereldranglijst staat.

“Dit isniethetzelfdeals in2012”, zeiGoffin,die

dat jaardoorbrakmeteenvierderondeopRoland

Garros. “Hiervoorhebbenweechtgewerkt.Sinds

Miami inmaart ismijnniveauhoogenwistenwe

datderesultatenzoudenkomen.Ditwasdanook

een belangrijke zege, want het was een mooie

opportuniteit tegen Baghdatis. Ik pluk hier de

vruchten vande arbeid vande laatsteweken.”

De sereniteitwaarmeeGoffin zijn tegenstanders

uit elkaar haalt, deed de Nederlandse ex-topper

Jacco Eltingh denken aan het werk van een chi-

rurg. “Als je zekerbent van je slagen, vertrouwen

hebt in je hoofd en weet wat je moet doen, dan

panikeer jeminderopdebelangrijkemomenten.

Zo functioneert het alleszins op dit ogenblik.”

Panikeren hoeft zeker niet, maar met Stan

Wawrinka in de vierde ronde op maandag treft

Goffinnatuurlijkweldémaninvorm.“Ikhebhem

al twee keer ontmoet in Chennai”, zei Goffin, die

in beide onderlinge duels het onderspit moest

delven. “Dat is een toernooi dat hij graag speelt

en dus een heel andere context. Hier staan we

opgras, alles isweermogelijk.Wegaan trachten

het maximum eruit te halen. Ik heb toch niks

te verliezen.” ◆FDW⌫

‘Baghdatis speelt goed op gras.
Daarommoet je zijn hoofd
van het begin tot het einde

onder water houden’
DAVID GOFFIN

ManCity wil oorlogskas wijden aan De Bruyne
De miljoenendans rond Kevin De Bruyne
bereikt zijn hoogtepunt. Manchester City
wil Wolfsburg met een monsterbod toch
overtuigen om de Rode Duivel te laten
gaan. Na een teleurstellend seizoen in
de Premier League, waarin City troon-
opvolger Chelsea maar even kon ver-
ontrusten, en een nieuwe opdo,er in
de Champions League wil voorzitter
Khaldoon Al Mubarak toeslaan op de
transfermarkt. De grote baas heeft

210 miljoen euro vrijgemaakt om zijn
elftal te verjongen. Paul Pogba, Raheem
Sterling en Kevin De Bruyne zijn de top-
targets in het Etihad Stadium. Onze
landgenoot overweegt om nog een jaar
langer in Wolfsburg te voetballen. Met
een bod dat tussen 70 en 84 miljoen
euro zou liggen, hoopt City Wolfsburg
op andere gedachten te brengen en
meteen ook derde danspartner PSG
af te schudden. ◆KDZ/MJR/KTH⌫
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