
20DM.sport

De helft van de wielrenners bij MTN-Qhubeka
heeft een fantastisch en heel af en toe dramatisch
levensverhaal, de andere helft in de ploeg wil
meeschrijven aan het meest inspirerende project
ooit in het moderne wielrennen.
HANS VANDEWEGHE

Dederde sponsor isDataDimensions, een
vanoorsprongZuid-Afrikaansbedrijfmet
6,25miljard euroomzet enmet28.000werk-
nemers, tevensde sponsor endataprovider
vandeRondevanFrankrijk.Hun logozit
tijdensde rechtstreekseuitzendingen
geregeld inde linkerbovenhoekvanhet
schermenzij verwerkendedatadie
doordegps-trackersonderhet zadel
vanelke rennerwordengeüpload.
EnQhubekadan?Dat isXhosavoor

vooruitgangen is tegelijkdenaamvan
eenvandegrootstengo’s vanZuid-
Afrika, lid vanhetWorldBicycleRelief
Fund, eenwereldorganisatiedieonder
meernaar rampgebiedenfietsenver-
scheept. ZoalsUnicef ooit opde shirts
vanFCBarcelona stond, isQhubekahet
goededoel vandit kleinewielerteamdat
dehelft vanzijnnaamrechtenafstond. “Het is
eenkostenpost inplaats vaneen inkomst”, zegt
Ryder, “maarwij geloven inhetmottodatfietsen
levenskanveranderen.Het inspireert ons enwe
zijndankbaardatwehenmaximale zichtbaar-
heidmogengeven.”
Qhubeka is eenapartfietsproject, stelt

Pauwels, dienet als alle andere collega’s ook
nogeens 10procent vanhetprijzengeldafstaat.
“Toenweopstagewaren innovember inZuid-
Afrikahebbenweeendorpbezochtwaardie
fietsennaartoegaan. Schoolgaandekinderen in
Zuid-Afrika zijn erggebaatbij eenfiets. Ze zijn
sneller op school,minderafwezig, lopenminder
gevaaronderweg, kunnenmeer tijdbesteden
aanhuiswerkenhebbenzelfsmakkelijker toe-
gang tot drinkbaarwater enmedischezorgen.
MaardieQhubeka-fietsmoetenzeverdienen,
bijvoorbeelddoorhet verzamelenvanplastic of
blikjes, of doorbomen teplanten inhundorp.”
Defiets is eenBuffaloBike.Denaamzegthet:

sterkals eenbuffel,met een stevigkader, een
bagagedragerdiewatkanhebbenenweinig
franje, geenklassieke remmenof versnellingen,
makkelijk inonderhoudenaltijd reserveonder-
delen terbeschikking inelkdorp.Anthony
Fitzhenry, eenvande founding fathers van
Qhubekaeneen rijke investeerderdie
zijn talent inzet voorhet goededoel,
zochtpartners voorhetproject.
“Trekheeft defiets ontworpen.Er

zittengeen remmenop,maarwel een
terugtrapremvanSaks, eenTsjechisch
merkdat is overgenomendoorSRAM.
Eenfiets inhetproject kost zo’n 180
euro,maarwij bepalenwiedefietsen
krijgt.Dit isAfrika enalswedie zo
maar indedorpenafleveren, ishet
effectminiem.Wij leideneerst ook
vrouwenop indedorpenomdefietsen
te assemblerenen te repareren.We
hebbenernu59.000uitgedeeld.Ons
doel is eenhalfmiljoenfietsen.”

Ik zal die enemail nooitmeer
deletenomdat iknognooit zo’n
mail hebgehad.En ikhebveel
mails gekregen,wantdearbeids-
plaatsen inhetprofpeloton

wordensteeds schaarser. Maardeze rennerhad
het overhetproject, over eenverschilmakenen
waaromhij daarvandeelwilde zijn.”De stem
van teammanagerDougRyder slaat over en
zijnhanden trillenalshij het verhaal doet.
Iets eerder zat diemailende renneropzijn

plaats enhadal evenbevlogenzijn versie van
de feitengegeven.VoorSergePauwels, de laatste
drie jaarbij deploegvanPatrickLefevere,was
vorige zomerde tijd rijpomeenanderedimensie
aanzijnwielercarrière te geven.Afrikawenkte.
“Alles kwameenbeetje samen. Ikwildeniet

langerwachtenof erwelplaatswasbij Patrick
en ikhadPaulDeGeyter gevraagdcontacten
te leggen,maar ik zeihemdat ik één teamzelf
wildemailen.Wielrennen is voormij eenbrood-
winning,maarhetmag ietsmeer zijn. Ikben31
en, zonderde leraaruit tehangen, denk ikdat
ik jong talent iets kanbijbrengen.Komtdaarbij
dieAfrikaanse insteekenhet exotischaandoend
programmadat ze rijden.Neen, ikhebhetmij
nogniet beklaagd. Ikhebnueencontract voor
twee jaar,waarbij ik eigenlijkniksheb ingeleverd
enbovenalheb ikhier eenzeer goedgevoel bij.”
Ryderkaatst debal terug. “WatSergedeploeg

bijbrengt, is niet te schatten.”
Maandag, inde ritmetdevreselijke val,was

Pauwelsbij dedagelijkseontsnappingbetrok-
ken.Donderdag reedDanielTeklehaimanot,
eenvandeEritreeërs inRyders team, lange tijd
voorop. Hij kwamopdriehellingenals eerste
bovenenwerdzodeeersteAfrikaan inde
bolletjestrui. Ongeveer rondde tijddatTekle-
haimanotwerd ingelopen, bleef indeRonde
vanOostenrijk zijnZuid-Afrikaanse teamgenoot
JohannvanZylweluit deklauwenvanhetpelo-
ton.Engisteren, opwegnaarFougères, bouwde
Teklehaimanot zijn voorsprong inhetbergklas-
sementnogwatuit dooropnieuwmee tegaan
indevroegeontsnapping. “Wehaveanamazing,
incredible team”, zalRyder ettelijkekerenher-
halen.Verbazingwekkendenongelooflijk is
de rodedraaddooralle verhalenvandeze
gedisciplineerdebendevrijbuiters.

Bu⇤aloBike
MTN-QhubekapoweredbySamsung isdevolle-
digenaamvanhet team,dat indehuidige vorm
bestaat sinds2007,maar eigenlijkpas in2013
methethuidigmanagement endeze sponsor-
poolwerkt.MTN ishet grootste telecombedrijf
vanAfrikamet390miljoenmobiele abonnees en
ookeenbelangrijke aandeelhouder inBelgacom
InternationalCarrier Services.
De tweede sponsor isnietQhubekamaar

Samsung, die aanboord is gehaalddoorMTN.

Fietsen
veranderen

levens
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K De Eritreeër
Daniel
Teklehaimanot
is een open-
baring in deze
Tour. Met zijn
aanvalslust en
klimkwaliteiten
veroverde hij
als eerste
Afrikaan
de bergtrui.
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Achtergrond. Het wonderbaarlijkewielersprookje vanMTN-Qhubeka,

��
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eenvoorproefje vanwathij indezeTour zou
proberen: deklimmerstruimeenemennaarhuis.
Hijwondie ende restwaskansloos:meteeneen
primeurvoorhetAfrikaansewielrennen.
“Er is geen redenwaaromdit continent geen

wielrenners zoukunnenvoortbrengenals zeal
die goede lopershebben”, vindtRyder.Hij gaat
daarmeewel voorbij aande typischemorfologie
vandewielrennermetde stevigeonderbenenen
het lichte lichaam,maarhij heeft eenpunt.De
VO2maxhebbenzijnEritreeërs alvast, na een
heel levenop2.400meterhoogte.
Ryder: “Maardie genenvanhenverblekenbij

hunwil omte slagen.Achtmaandenper jaar zijn
zewegvanhun familie.Dit zijn jongensmet
aparte verhalen.Hun levensveranderenecht
doordefiets, net als die kinderen inZuid-Afrika.
Daniel heeft elf broers enzussendie allemaalhet
landzijnontvlucht.Hij is dit jaar snel getrouwd
omdathij zijndoodziekevader ernogbijwilde.
Erwarendrieduizendmensenopzijnhuwelijk.
Die jongen rijdt ookvoor zijn familie endiewil
omte slagen is sterkerdanwelkegenenook.”
MerhawiKudus, gisterenavondnog te zien

inVive le vélo, is nogeenEritreeër.Hij rijdt voor-
lopig verscholen inhetTour-peloton,maarhet
bestaatniet datwehemdevolgendebergetappes
niet zienwegrijden ineengroepof alleen.Kudus
isnet 21 en rijdt meestal aaneenonwaarschijn-
lijke cadansvan 120omwentelingen.

SergePauwels konzijnogenniet geloven. “Ik
vroegwaaromhij dat deed. ’Nopower in legs,my
friend’, zei hij.”Misschienniet,maarhij heeftwel
eenmotor.Kuduswerd in2014al vijfde inde
loodzwareRouteduSud. InMajorcadit jaarwas
hij de enigediebergop inhet spoorkonblijven
vanAlejandroValverdeenvorigeweekkwamhij
vanuit deonderbuik vanhetpeloton tochals
dertigstebovenopdeMuurvanHoei.
AdrienNiyonshuti komtuitRwanda.Hij

droegdevlagvoordeRwandesedelegatie opde
SpelenvanLondenenwerderdeeersteAfrikaan
die eenolympischemountainbikewedstrijd
uitreed.Ookhij is een talent enookhij heeft een
verhaal, al loopthij erbegrijpelijkerwijsniet
mee tekoop.DeTutsi-wielrenner verloor inde
genocidevande jaren90maar liefst zesbroers.
Ookhij rijdt omde rest vanzijn familie te onder-
houdenen levens te veranderen.
AlsPauwelsover zijnploegmaats spreekt, is

datmet verwonderingen tegelijkmet respect.
“Hoedie jongens inhet leven staan, diedank-
baarheid, die opgewektheid. Elkeochtendniet
zomaargoedemorgen,maar telkensgoedemor-
genSerge.Die zeurennooit.Datwasdeopenba-
ringvoormij, naast deprofessioneleorganisatie
dieniet zoveel verschilt vandiebijQuickStep.
“Wehebbenerbewust voorgekozenomdie

eersteweekmooidoor tekomen, eenbeetje onze
plaats te zoekenen tewachten tot de eerste rust-
dag, omdaarna indebergetappesmee te spelen.
Wehebbenzesmandie iets kunnenuitrichten.
Je zult onsdusnogzien.”

teammtnqhubeka.com
bicycleschangelives.org

TeamMTN-Qhubekaziet er ergprofessioneel
uit.Dekleding is gelikt,want vanCastelli.De
fietsenkwamendrie jaar langvanTrek,maar
zijnnuvanCervélo, hetmerkdat ooit doorde
Nederlandse ingenieurGerardVroemenmet
succes indemarkt is gezet.Vroemen is achter
de schermennog steedsbetrokkenbij het project
en tekendezelf deapartekledijmetde zwarte
strepen. “Het teamdat zijn strepenmoet verdie-
nen, dat is defilosofieer achter”, legtRyderuit.

Zwartenopkop
Aanvankelijkwerdhet teamargwanendbeke-
ken.Twaalf renners vande23zijngeboren in
Afrika.MeerdandehelftAfrikanen indeploeg
is dedoelstellingwaarRyderniet vanafwijkt.
Pauwels: “Envijf vandieAfrikanenzijn zwart.
Inhetpeloton leeft deovertuigingdat zwarten
gewoonmindergoedkunnensturenendaarom
hebbenweechtonzeplekmoetenafdwingen.
MaaronzeLouisMeintjes is eengroot talent en
ookhijmoetnog leren inpeloton te rijdenen
hij is eenblankeAfrikaan.Zekunnenechtwel
sturen, al valt ernogwat te leren.
“Wewetenwelwanneerwevoorinmoeten

rijdenenwanneerniet.Wehebbengeenklasse-
mentsrijder, dusdatmaakthet ietsmakkelijker
omkeuzes temaken.Wezullenagressief koersen
alswedenkendatwe iets kunnenbetekenen.”
IndeRondevanTurkije zetteMTN-Qhubeka

drie vanzijnbesteklimmers –drie zwarten: een
Zuid-Afrikaan, eenRwandees eneenEritreeër –
opkopomMarkCavendishopeenhellingover-
boord te gooien.Hetpelotonwerd in stukkenuit
elkaar gereten. “Hetwaseenuniekbeeld, die
zwarte rennersopkopen je zagal die fotografen
zichnaar vorenhaastenvoordie foto.Datwas
debestemanieromonzeplaats af tedwingen.”
HoezediewildcardvoordeTourkregen, iets

watnormaal vooral Franse teams tebeurt valt?
Ryder: “Ikhebhetproject ophetWKin
Valkenburgvoorgesteld aandeUCI ende
wereldpers enookaanASO.Die vondenhet
mooi,maarAfrika stelt niks voor, zegdenze, en
jijwilmetAfrikanennaardeTour?Dat zal de
eerste vijf jaar tochmoeilijk zijn.Tweeënhalf
jaar later kreeg ikdebevestigingvanChristian
Prudhommedatweerbijwaren.Er isnatuur-
lijk ookeencommercieel kantje aan.Onze
cosponsor is ookbetrokkenbij de cloud-data-
verwerkingvandeTour. IkhebhetPrudhomme
voorgerekend: als deToureennieuwemarktwil
aanboren,moethetAfrikaveroveren.Eénmil-
jardmensen, vanwie370miljoenFranstaligen
enopeconomischvlakhet snelst groeiende
continent. ZehebbengoedgeluisterdbijASO.”

Zes broers vermoord
Destrepenzijn verdiend, alwashet eerste grote
wapenfeit voor rekeningvaneenDuitser.Gerald
Ciolekwon in2013 indederdemaandvanhet
bestaanvandehuidigeploegalmeteeneen
WorldTour-klassieker toenhij inMilaan-San
Remodehele snelle zooihetnakijkengaf. Totdit
jaarkwamendemeeste successenophet conto
vanCiolekofdeZuid-Afrikaanseblanke renners
zoalsLouisMeintjes en Jacques Jansevan
Rensburg.
Debekendstenamen indeploeg zijnMatthew

Goss,GeraldCiolek,TylerFarrar enEdvald
BoassonHagen,maar inhet voorjaarwasde
eerste triomfvoordeAlgerijnse rennerYoussef
Reguigui, diede eindklassering indeRondevan
Langkawiwonnawinst indezevendeetappe.
Reguiguiwasooit gesmeektdoor zijn vader, ook
eenex-wielrenner, omzijn voorbeeld te volgen.
Meintjesdeedvoordeploeg zijnduit inhet zakje
doornogeen rittenwedstrijd tewinnen, deCoppi
eBartali.
IndeDauphiné in juni gafTeklehaimanot al

het eerste Afrikaanse team in de Tour
Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Collateral damage
e titel vandeze columnheb ikookgebruikt
vorig jaar tijdensdeTour, net als bepaalde
delenvandeze column, zoalsdeopsomming
vandeuitvallers.Dat ishet leukeaandit vak:
vroegof laat komjeopeenpuntdat je jezelf
gewoonkunt copy-pasten.Ennog leuker:
u lezer, umerkthetniet eensmeer.

Ikwil het over eenweerkerend fenomeenhebben:
valpartijen. Inderdaad, gisterenzijn ze voor éénkeer
niet gevallen.Al gingAlbertoContadornogvoorde
start onderuit,wat ookeenkunst is, enwarende laat-
ste kilometers vandeetappeeen smeekbedeomde
allergrootste ellende. Er gebeurdeniks,maarmet
aankomstenals gisterenontstaat de indrukdatTour-
eigenaarASOdieheroïekvandegebrokenwervel-
tjes, geknapte sleutelbenenengeschaafdebillen
prachtig vindt.Omdezoveel kilometer eenflinkeval
en ietsmeerobstakels indeeindfasehoudtdekijkers
aande tv,want anders is aankoers zonderdoping
tochgeen lol tebeleven.
Het gaat vankwaadnaar ergermetdat (uit)vallen.

In2002verdwenen tot aandeeerste rustdag (na
negen ritten) vijf rennersuit het peloton.Tot 2010
warener jarenmetuitschieters,maarhet gemid-
deldebleef rondzes à zevenuitvallers.Vanaf 2011
steegdat spectaculairmet respectievelijk 16, 17, 13 en
14 rennersdienanegen rittenuit de racemoesten
stappen.Voorlopig zittenweaan 12,metnog twee rit-
ten te gaan.Er zittenernogeenpaar inhetpeloton
die al lang thuishaddenmoetenzitten.Meestal
CrocodileDundeesop tweewielen, alwasGreg
Hendersongistereneindelijk zo slimomhet voor
bekeken tehouden.
Watopvalt, is de

kwaliteit vandeuit-
vallers.Vorig jaar
verlorenweChris
FroomeenMark
Cavendishal bij de
eerste etappes en in
etappe tienviel ook
nogeensAlberto
Contadoruit.Dit
jaarhoudende
favorietenvoorde
eindzege zich recht,
of ze vallenzonder
erg zoalsVincenzo
Nibali eergisteren,
maar zijnwewel al
tweegele truien
kwijt.
Mij is eerder

dezeweekeen
gesprekbijgebleven
metMaarten
Ducrot vandeNOS.
Dat is de JoséDe
Cauwervande
Nederlanders, zonderhetWaaslandsaccent enmet
recentere ervaringsdeskundigheid inhetpeloton,
watoverigensgeendiskwalificatie is vanonzeHeilige
Tweevuldigheid José enMichel. Elk landzijn stijl.De
NederlandersdoenhetmetHerbertDijkstra, een
oud-schaatser/wielrenner enolympiër inbeide spor-
ten, énmetMaartenDucrot, prof inde jaren80en90.
Die laatste sprak tegendatdemoordendeval van

afgelopenmaandag, dieFabianCancellara zijn gele
trui kostte, eenaccidentdeparcourswas.Volgens
hemwashetdekroniekvaneen terugkerendscena-
rio en tegelijkdeoorzaakvanveel valpartijenenveel
ellende.WilliamBonnethadzicheven tevorenvrese-
lijkmoetenhaastenomindeaanloopnaardeeerste
helling zijnkopmanThibautPinot voorin tebrengen.
In zijnoortjehaddenzehemnaarvorengejaagden
hij hadzichnetjes vandie taakgekweten.Eenmaal
Pinot terplekkehieldBonnetopmet trappen.
Resultaat: het pelotonhaaldeheminmet een rot-
vaart. ZoookJohnDegenkolbdiehemternauwer-
noodkonontwijken.
ToenBonnetooknogeensdeallesbehalve slimme

ingevingkreegomachteromtekijkenenderhalve
iets vanzijn lijn afweek, tiktehij het achterwiel aan
vande inhalendeDegenkolb.Deval vanTonyMartin
was inwezenhetzelfde scenario,maaropeenander
moment indeetappe.Martinhadzijnwerkgedaan,
liet zich terugzakken,weekvanzijn lijn af en tikte
eenachterwiel aan. Idemvorig jaar voorAndrew
Talansky; terugzakken, omkijken, vande lijn af-
wijkenencrashen.
Is er eenoplossing?Niet voorwatBonnet over-

kwammidden ineenetappe. Jekuntmoeilijk ver-
biedendat iemandeenkopmanuit dewindzet of
naar vorenbrengt.Niet voorwatContador en
Froomevorig jaaroverkwamen.Datwaseigen
schuld, dikkebult.Wel voordemeestemassasprints.
Vermijd rotondes, stopde tijdop3kilometer vande
eindstreepenzet een limiet ophet aantal rennersper
ploegdatde laatste kilometerde sprintmag ingaan.
Tweevolstaat: de lead-out ende sprinter.De rest:
opzouten.
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Met aankomsten
als gisteren
ontstaat

de indrukdat
Tour-eigenaar
ASOdeheroïek
van gebroken
werveltjes,
geknapte

sleutelbenen
engeschaafde
billenprachtig

vindt

‘Kinderen in Afrika zijn erg
gebaat bij een $ets. Ze zijn
sneller op school, lopen

minder gevaar onderweg en
hebbenmakkelijker toegang
tot water enmedische zorgen’

SERGE PAUWELS
MTN�QHUBEKA

P De ‘wieler-
missionarissen’
van de ploeg
MTN-Qhubeka
worden als
helden onthaald.
De renners staan
10 procent van
hun prijzengeld
af om fietsen
te kopen voor
Afrika. © BELGA

TOUR
DE FRANCE


