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een, omenkele vragen en opmerkingen
voor te zijn, ik zit niet in deTour. Nietméér,
moet dat zijn,want ikwas erwel en die
dagendat ik erwas, had ik alweer snel
door dat ik er onmogelijk kan functioneren
zoals ik dat thuis gewendben, omgeven
door het road book, vijf gidsen, twee lap-
tops, een tablet, een flatscreen en een
iPhone (Apple all theway). DeTour een
circus? Een circus is een stiltegebied verge-
leken bij de Tour.
De laatste echte bergetappe die ik heb

gevolgd,was vorig jaar in deAlpen, de
klimnaarRisoulmeer in het bijzonder. Ik stond toen
samenmetAstana-dokterDeMaeseneer naar een veel
te klein tv’tje te kijken onder een veel tewarme tent
naar zijn Tour-winnaarVincenzoNibali. Even tevoren
had ik in een ontdooide en dus ook alwarme ijshockey-
hal gegeten; plaatselijke bergspecialiteiten die eenwed-
strijdje in vetgehalte hielden. En toendacht ik:wat is de
meerwaarde dat ik hier zit/sta?Dus schrijf ik nu, zoals
mij destijds ooit door Patrick Lefevere is verweten, “als
eenGoddie af en toe over het pelotonnederdaalt en
danweer verdwijnt”.
Laat dit geen pleidooi zijn omalle journalisten die

wel deTour volgenmeteenmaar thuis te houden en zie
hierin alstublieft ook geendedain tegenover de collega’s
diewel alle dagende teambussenmoeten bezoeken. Er
is de laatste dagen genoegmet vuilnis gegooid: naar
journalisten (incompetenten,maar niet altijd onte-
recht), naar Froome (pis) ennaarmijn kop (cyber-
stront). Dat vanFroome is eenmiljard keer erger dan
die paar randdebielen die bij voorkeur anoniemstom-
miteiten tweeten. Dat is het soort volk vanwie ik denk:
je kunt die niet beletten om inhetzelfde café aan
dezelfde tapkast te staan (eenmetafoor voorTwitter),
maarwel of zemeeluisteren en al helemaal of ze tegen-
spreken. Vandie laatstenheb ik er al genoeg thuis.
Bijgevolg: al 270
keer block, de beste
uitvinding sinds
hetwiel.
Wiewaren alle-

maal pissed?Gert
Steegmans omdat
ik hemde vleesge-
wordenbeperking
vanhet Belgische
(Vlaamse)wielren-
nennoemde. Ik
schreef ook dat hij
een groot talent
was en een grote
motor had endat
kun je hooguit van
5 procent vande
wielrenners in dit
land zeggen.Het
was dus een com-
pliment,maar
Steegmans rea-
geerde not amu-
sed. Endrie fans.
Ik had de vraag ook
anders kunnen stellen: uitwelk ‘sportland’ kan
een renner komendie in vijf jaar tijd alleenNokere
Koerse heeft gewonnen en toch inMonacowoont?
Alleenuit Vlaanderen.
Wie is ook eenbeetje pissed?De oer-Vlaamse koers-

liefhebber die nietwil horen datwede krakkemikkige,
verouderdewieg vanhet cyclisme zijn en die denkt dat
hij naar eenwereldsport kijkt. Na een verhelderend
stuk exposé vanprofessorVanReethwetenwedat die
koersliefhebber gemiddeld 58 jaar is en dat de belang-
stelling voor deze sport zienderogen vermindert. In alle
landen rondomons dalen de kijkcijfersmet 10 procent
of veelvoudendaarvan endat heeftmeer temakenmet
het productwielrennendanmet doping. Zelfs in deVS,
waar sinds de val vanArmstrong de belangstelling nog
een tiende bedraagt, is doping niet de hoofdreden,
maar vooral het ontbreken van een valabele
Amerikaanse podiumkandidaat.Die hebbenwij al veer-
tig jaar nietmeer,maar inzake kijkgedrag en koers blijft
Vlaanderen eenblinde vlek,met de nadruk opblind.
Neemnude overwinning vanGregVanAvermaet in

deTour-rit naarRodez. Eerst dit: als ermeerVan
Avermaets zouden rondrijden, danwas het product
koers alvast aantrekkelijker. Dus:mooi, verdiend,
super. Alwat jewil,maar niet fenomenaal of episch of
twee tv-zenders en een radio naar het familiefeestje
sturen. Dit blijft de Tour de France: eenwedstrijd omde
eerste drie plekken opdat podium inParijs. Dat gehy-
pete groen: bijzaak. Die tussenetappes: leuk voorGreg,
maar bijzaak. Sprintoverwinningen: spectaculair,maar
bijzaak.
Het is het failliet vanhetwielrennendat zelfs een

overwinning in deTour, in een overgangsrit die door de
grote ploegenwordtweggegeven, de status krijgt van
een klassieke overwinning. Uitgerekendwij, het land
van klassieke renners, zoudendaar tegen inmoeten
gaan.
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Het had een feestje van
de Fransenmoetenworden,
hetwerd het feestje van
Zuid-Afrika. Zaterdag
bezorgde de Brit Steve
Cummings (34)MTN-
Qhubeka de eerste ritzege
in zijn Tour-geschiedenis
door in de finale af
te rekenenmet Thibaut
Pinot enRomain Bardet.

SteveCummings,een langeBrit
van 1,90meter, vocht na afloop
tegen de tranen. Solo over de
meet komen in een etappe van
deTourdeFrance, daar hadhij
al jarenvangedroomd,vertelde
hij. In het Zuid-Franse Mende
werd het allemaal werkelijk-
heid.
Alsof het zomoest zijn, zege-

vierde Cummings op Mandela
Day.Opdiedagwordenmensen
opgeroepen zich in te spannen
voor de wereldvrede, door
67 minuten van hun tijd
belangelooshulpteverlenenaan
anderen.
GelukkignamCummingsdie

boodschap niet al te letterlijk.
Een Franse ritzege leek in de
maak toen op de slotklim, op
3 kilometer van de finish,
Romain Bardet wegreed en
ThibautPinotaansloot.Zehad-
den buiten Cummings gere-
kend.Eennietoverdrevengoede
klimmer, maar wel een behen-
dige daler.

Cummings voelde de aarzeling
bij zijn twee opponenten en
besloot,metsucces,eendemar-
rage intezetten.Metzijnarmen
wijdgespreidkwamhijnietveel
later over de streep.
Vanwege Mandela Day

droegen de renners van MTN-
Qhubekaoranjehelmenmetde
tekst: ‘MakeeverydayaMandela
day’. Op de ochtend voor de
etappe hadden ze nog een
speciale bijeenkomst gehad.

Ook geletruidrager Chris
Froome stond stil bij Mandela
Day. Op Twitter schreef hij
’s ochtends een boodschap van
Mandela: ‘Sportheeftdekracht
omdewereld teveranderen. Ze
heeftdekrachtomte inspireren
enmensen te verbindenopeen
haast uniekemanier.’
Dat bleek even later

niet helemaal het
geval. ’s Avonds
begon Froome de

traditionelepersconferentievan
de klassementsleider met een
verklaring over een incident
waarbij hij met urine belaagd
zou zijn.
Hetwaseensmetopeenver-

der uitstekende dag voor de
kopman van Sky, wiens domi-
nantiesteeds indrukwekkender
wordt.Eerst sloeghij aanvallen
van Vincenzo Nibali en Nairo
Quintanaaf,omvervolgensmet
een indrukwekkende demar-
rageooknogeenlichtetijdwinst
te boeken op zijn rivalen.
Over de zege vanCummings

zei Froome: “Het is een histori-
sche dag voor Afrika. Hierbij
feliciteer ikMTN-Qhubeka.Een
grote overwinning
voor een wild-
card-team.”
✓VK�

Cummings draait Fransen
een loer op Mandela Day

Ritje met auto?
Diskwalificatie
De Argentijn Eduardo Sepúl-
veda werd uit de Tour gezet
omdat hij een stukje van de rit
met de wagen had afgelegd.
Toen de 24-jarige renner van
Bretagne-Séché onderwegme-
chanischepechkreeg,werddat
niet opgemerktdoor zijnploeg-
leider. “Zonder dat ikhetwilde,
ben ikhemvoorbijgereden”, zei
Emmanuel Hubert.
Ondertussen was de wagen

vanAG2Ral gestopt omde ren-
ner een nieuw wiel aan te bie-
den, maar dat had Sepúlveda
niet nodig.Hij had immers zijn
ketting gebroken. “Die jongen
wasvolledig inpaniek en stapte
plotsbij ons indeauto”, vertelde
VincentLavenuvanAG2R. “We
hebben een honderdtal meter
gereden en hebben hem dan
afgezet bij zijn eigen ploeg-
wagen.”
Helaas voor hem hadden de

juryleden het voorval op-
gemerkt. Hun oordeel was
onverbiddelijk: Sepúlveda, die
negentiende in de stand stond,
werduitdeTourgezet.Hij kreeg
ookeenboete van 192 euro. “De
diskwalificatie is een strenge
straf, maar wij weten dat hij
foutwas”, zeiHubert. Sepúlveda
had die afstand moeten wan-
delen.”
De renner verontschuldigde

zichnadien viaTwitter: “Ikheb
een domme fout gemaakt. Ik
woudevoelingmethet peloton
niet verliezen. Ik hoopdatmijn
slechte houding geen invloed
heeft op het goede imago van
AG2R.” ✓BA�
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Pauwels:
‘Na de rustdag
hoop ik
opnieuw
te knallen.’
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KunnendeBelgen nog iets
forceren in de slotweek?
Kleine VanAvermaet is
op komst. Tijd om te gaan
dus voor vaderGreg.
Morgen, op de tweede
rustdag van de Tour inGap,
vliegt hij naar huis.Met
twee etappezeges op zak –
één individuele, éénmet het
team. Opdracht volbracht.
Het is nu aan de andere
Belgen.Wie laat zich
inspireren door
VanAvermaet?

Bakelants: “Ik sukkelde een
paardagenmetde rug.Dathin-
derde me, maar sinds af-
gelopen vrijdag gaat het beter.
Er zijnnogwelwat ritten.Maar
meeglippenwordtniet evident.
Ik ben niet de enige met
aanvalsplannen. Ik verwacht
zeker nog oorlog. In die oorlog
wil ikmemengen.”
De Gendt: “Die gebroken rib
deedgeendeugd.Gelukkigver-
betert de situatiemetdedag. Ik
kanweermijn favoriete rol spe-
len, die van aanvaller. Stiekem
hoop ik nog eens op een dagje
in het offensief in die laatste
week. Verder blijf ikmijnwerk
doen in dienst van de ploeg.”
Debusschere: “Dehitte ismoor-
dend, ik hebhet lieverwat koe-
ler.Maaralbij al voel ikmeoké.
DeeersteTourhelftwoogzwaar
door. Nu ik weet hoe het in
elkaar zit, voel ik me beter.
Gallopin in de top tien houden
en Greipel in Parijs naar een
vierde ritzege loodsen, dat zijn
de doelen.”
Devolder: “Ik ben moe. Ik was
naar hier gekomen om me uit
te sloven indienst vandeploeg
endat heb ik, denk ik, ooknaar
behoren gedaan. De komende
dagen mag ik wel eens mee-
schuiven in een vlucht, maar
veel kansen om aan mezelf te
denken zijn er niet.”
Wellens: “Ik voelmeniet super.
Er zijn renners die goed tegen
de warmte kunnen, anderen
hebben er meer last van. Ik
hoorthuis indie tweedecate-
gorie. Maar ik wil nog niet
naar huis. Als ik eindelijk

eensover sterkebenenbeschik,
sluip ik zeker mee in een ont-
snapping.”
Vanbilsen: “Eerlijk? Ik voel me
vermoeid.Daaromwil ikhet tot
aande rustdagwat kalmer aan
doen. Op die manier kan ook
die linkerknie wat verder her-
stellen. Wat de laatste dagen
betreft, heb ik nog geen con-
crete plannen.”
Vermote: “Ikbenhieralshelper,
maar hoop in de slotweek toch
eensmijneigenkans tekunnen
grijpen. Niet op de Champs
Elysées uiteraard, want daar
werken we voor ‘Cav’. Maar als
het in de andere ritten kan, wil
ikwel een poging doen.”
Vanmarcke: “Ikdenknietdat er
voor mij persoonlijk nog iets
mogelijk is. Daarvoor zijn de
Alpenécht te lastig.Datweeen
paar keer bergop starten,
maakt het voormij nog zwaar-
der. Dat is echtmijn ding niet.”
Pauwels: “Devermoeidheidvalt
nog best mee. Ik heb wel een
paar slechte nachten achter de
rug.Mededoor de emoties van
devoorbijeprestaties, vermoed
ik.Dekomende tweedagenwil
ik nog wat recupereren. Maar
nade rustdaghoop ikopnieuw
te knallen. De passage door de
Alpen schriktme zeker niet af.
In eenvandie ritten ga ik zeker
nog eens in de aanval.”✓JDK�
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