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p9mei heb ik bij

de start van deGiro

een verhaal gepubli-

ceerd over het ver-

meende ketonen-

gebruik door de

Britse topatleten en

dus ook Sky,met

nameChris Froome.

Erwaren geruchten

in het peloton, er

was een bron en

meer dan één, en ik

hadmailverkeermet de profes-

sor vanOxford die het overigens

volkomen legale voedingssup-

plement had ontwikkeld. Ik liet

in hetmidden of het effectief

werd gebruikt en zelfs of het

effectiefwerkte, alwarenweten-

schappersmeteenmee.

Eenpaar dagen later publi-

ceerde ik dat verhaal opmijn

Wordpress-site. Ik kreeg die

week 5.723 bezichtigingen,

waarvan 3.116 uit Nederland.

Op 15 juli, een dagna de Sky-

demonstratie in de eerste

Pyreneeën-rit, had ik ineens

6.600 bezichtigingen,waarvan

hetmerendeel voor dat ketonen-

verhaal dat inmiddels twee

maandenoudwas. 3.907 uit

België – altijd een beetje trager,

mijn landgenoten – ende rest

van eenbeetje overal. Een dag

later: 8.807 bezichtigingen,

waarvan 7.726 voor het ketonen-

verhaal, 4.425 uit Nederland,

nog eens 3.000Belgen en al 400

uit het VK. Ik dacht: numaghet

ophouden, dit verhaal had ik

misschien beter niet geschreven

en toenben ik het nog eens gaan

herlezen.

Sorry,maar er is niksmis

mee, behalvemisschien dat ik

onrespectvol ben over hoe

Froome eruitziet.Body shaming?
Danmoet hetmaar. Als de big
bang of body types in de sport
bestaat enweover afzienbare

tijdmet één kennersoog een

atleet aan een sport zullen kun-

nen toewijzen, zoek dannaar

copycats van concentratiekamp-

bewoners en je hebt het Tour-

podium.

Dehelft van dat ketonen-

verhaal ging ook over dat steeds

lichter, steedsmagerder enwat

de gevaren danwelwaren:

osteoporose en bij hetminste

een breuk. Ik legde de linkmet

corticosteroïden. Ik had –maar

deed dat niet – ook de link

kunnen leggenmet Cytomel, dat

massaalwordt voorgeschreven

in deAngelsaksische sport. De

reden? Zware training kan

leiden tot eenminder goed func-

tionerende schildklier,wat dan

weer tot gewichtstoenamekan

leiden. De echte reden?Als je het

goed gebruikt, krijgt jemetabo-

lisme een zwengel en val je

ervan af. Enneen, het product

staat niet op de lijst,maarwordt

zo frequent gebruikt en dus

misbruikt dat het er snel zou

moeten opkomen.

Opde volgende pagina in

deze krant staat een verhaal dat

Froomewil vrijpleiten van insi-

nuaties en loze beschuldigingen.

Ernstige beschuldigingen

moetenworden gestaafdmet

ernstige feiten, zei een collega

vanFroomeooit. Datwas Lance

Armstrong. Froome speelt het

slimmer: hij schakelt trainer

Paul VanDenBosch in als zijn

Belgische spokesman om te ont-
kennendat hij ketonen gebruikt.

(Niet vergeten te factureren,

Paul.)

Misschien gebruikt Froome

geen ketonen,misschienwel.

Misschienweet hij het niet eens,

misschien liegt hij. Ikweetwel

dat ze bij TeamSky er alles aan

doen omprocentjes tewinnen

en als ketonendaar ooit hebben

ingepast, dan zullen ze diewel

hebben geprobeerd. Terecht. Dat

treintje bergop isUSPostalmaar

nog beter. Dat is al een procentje.

Froomemet zijn ovalen tand-

wiel, weer eenpaar procentjes.

Hier een procent, daar eenpaar

procenten, het telt op en je hebt

zo 5 procent gewonnenopde

rest. Of de extramarge die epo

ooit gaf.

En dan is er nog dat gewicht.

Wetenschappelijk te verklaren,

maar zo vreselijk omzien, al

hebbenwij in hetWestenwel

een te hoge tolerantie voor vet-

zucht. Froomekomtuit Oost-

Afrika,waar demeeste top-

atleten (m/v) vel over been zijn

en om ter hardst lopen.

Wat onderbelicht blijft bij Sky,

is hun voedingsplan endat is

echt revolutionair. Zij eten niet

voor de lol, zij eten niet om te

leven, zij eten om te rijden. Ze

gooien de tank juist genoeg vol

omeenbepaalde prestatie te

leveren.Gedaanmet die copi-

euze ontbijtenwaar het oude

wielrennen eenpatent opheeft.

Geendessertje na een goede rit.

Champagnena ritwinst? Ik

betwijfel het. Geen energie

verspeeld, geen eten.Wie op kop

moet rijden of heeft gereden,

mag eten. Dehond vanPavlov

kreeg een belletje, dewielrenner

van Sky een gelletje.

Belletje-gelletje
Tour-column

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Bakelants: ‘En nu stoppenmet zagen’
Drie seconden naGreg
VanAvermaet bolde Jan
Bakelants (29) als derde
over de streep. In 2013was
Bakelants de laatste Belg
die een etappe in de Tour
won.

Belgen bleven tot gisteren vrij

anoniem en elke dag bedacht

Bakelants wel een andere vari-

ant als antwoord op de vraag

waarom Belgisch succes uit-

bleef.Dievraagkandekomende

dagenalvastwordengeschrapt.

“Ik ben blij dat Greg wint”, zei

Bakelants. “Nu kunnen jullie

stoppen met zagen dat de

Belgen niet meer kunnen win-

nen.”

Voor Bakelants was het ver-

haal dathij in een rol alshelper

naar de Ronde van Frankrijk is

gestuurd. “Als ik niet voor

Bardethadmoetenwerken,had

ik indekasseienritwel ietskun-

nen doen.” In Rodez was

Vuillermoz, ritwinnaar inMûr-

de-Bretagne, de kopman bij

AG2R. “Maar die voelde zich

Golas. We raakten elkaar net

niet.”

De overwinning heeft

het hem niet gekost.

“Het verschil met

Van Avermaet en

Sagan was groot.

Ookals ik inhetwiel

had gezeten, was ik

daar niet overgeko-

men. Ik strand op

10 meter, de rest

op 100.” ✓MG�

niet goed”, wist Bakelants. “Ik

wel. Op weg naar Plateau de

Beille kregenwe felle regen. Ik

heb het dan laten lopen.

Misschien heeft dat het

verschil gemaakt.”

Zo werden de rollen

bij omgekeerd. “Bardet

heeft voor mij gewerkt.

Toen ik op 500 meter

voorde streepwilde aan-

gaan, moest ik remmen

door een manoeuvre van

Terreinwaarhij zijn tegenstandersmeestal vak-

kundig afmaakt. Maar zijn pistool weigerde

dienst. “Asprintof twodeadmanriding”, noemde
ex-topspurter Robbie McEwen het. Een sprint

van twee stervende zwanen. “En toch”, hield

Saganvol, “hierzatechtwelmeerin.Gaikmeteen

door,danbehoudikmijnsnelheidenvlieg ikover

VanAvermaetheen.Nu liepenmijnbenenvolle-

dig vol.”

Groen is voorlopigwaar Sagan hetmeemoet

doen. Eén tussenspurt en aankomst later staat

hij ietscomfortabeleropkopvanhetpuntenklas-

sement – 24 stuks bedraagt zijn voorsprong op

de inRodezgelosteGreipel. “Ikdeedmeeaandie

tussenspurt,maarniet opvolle kracht.Vooral de

ritzege interesseerde me. Ik ben blij met die

groene trui, maar veel liever zou ik een etappe

winnen. Zoals je ziet is dat geen eenvoudige

opgave in de Tour.” Het is in zijn geval van 5 juli

2013 inAlbi geleden.

“Blijven proberen”, sprak een Nederlandse

collegade Slowaakse kampioenmoed in. “Vroeg

of laatkrijg jehetgelukeensaan jezijde.”Enkijk:

plots zag je de man Sagan in het jongetje veran-

deren. “Ja, ikhoophet.Benieuwdwanneer”,klonk

het bedeesd. ✓DNR/JDK�
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De dominantie van Chris Froome

wijst niet meteen op doping

DM.

Het voedingsplan
van Sky is echt
revolutionair.

Zij eten niet voor
de lol, zij eten niet
om te leven, zij

eten om te rijden.
Ze gooien de tank
juist genoeg vol
om een bepaalde

prestatie
te leveren
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