
Voorbeschouwing. Beste ronderenner van zijn generatie wil met dubbel

Alberto Contador (32)
begint vandaag aan de
grootste uitdaging van
zijn rijke wielercarrière:
in een verondersteld
cleaner wielrennen de
Giro en de Tour winnen
in hetzelfde jaar. Hij zou
hiermee de eerste zijn
na Marco Pantani. ‘Als er
één dit kan, is hij het.’
HANS VANDEWEGHE

Contadorgaf toe.Opdemanier vanDeJonghwas
ookopdemanier vanSky,waarDeJonghhad
gewerkt enwaarhij in 2012wasmoetenvertrek-
kennadathij zijndopingverledenhadbekend.
Sprintintervallenopgrotehoogte (SITHof sprint
interval training inhypoxia, inde literatuur,
HVDW),metnameopdevulkaanTeideop
Tenerife, datwasniet zomaar eenmodeverschijn-
sel, hetwasookhoogst effectief. Skyhadmetdie
trainingendeaanpakvanArmstrongenco.
geperfectioneerd,maar eengroot trainings-
geheimhaddenzedaarmeeniet onthuld. SITH is
inwezendenatuurlijke trainingdiedeKeniase en
Ethiopische lopersophunhoogvlaktes afwerken.
In eenzuurstofarmeomgeving lange sprints trek-
ken tot eenhalveminuutof langer, tot uitputting,
voldoende recupererenenweer een lange sprint.
Doordiehoogtestageswerd2014eenuitzon-

derlijk jaar voorContador, al staathet zoniet in
degeschiedenisboekendoordie crash indeTour.
Inalle raceswaarhet omging, kloptehij zijn
directe tegenstanders. IndeDauphiné, de laatste
test voordieTourwaar zebeidenzouden (uit-)
vallen,moesthij de eindzege latenaanAndrew
Talansky,maar zettehij Froomeongenadigop
zijnnummer.
De Jongh: “Begindit jaarwarenweal opde

Teide ennadeTirrenovroeghij al of ikde
bookingvanhethotel Parador tochnietwas
vergeten.”

Contador isniet de eerstedieprobeert de twee
grote rondes tewinnen.Zevengingenerhem
voor: Coppi,Anquetil,Merckx,Roche,Hinault,
IndurainenPantani. EddyMerckxdeedhetdrie
keer enwerdzelfs in één jaarooknogeens
wereldkampioen, eendrieslagwaarinhij alleen
doorStephenRoche indiens superjaar 1987 is
geëvenaard.
Niet allewielerverhalenverdieneneen farma-

cologischeduiding,maarmisschienwel alshet
omuitzonderlijke explotengaat.Dezevengrote
namenuithet cyclismereden inverschillende
medicinaleperiodes.Deeerste, FaustoCoppi,
deedhetmet ‘la bomba’, amfetamines.Devierna
Coppi, onderwieMerckx, kendenal corticosteroï-
den (toencortisonegeheten) enanabolen, enop
tijd en stondeenamfetamientje tussendoor.De
laatste twee,Miguel IndurainenMarcoPantani,
kendenbeter spul: het kortwerkende testosteron
wasprimavoorde recuperatie enzegenotenuit-
gebreid vandeeersteweldadenvandeepo.

Volstaat
uitzonderlijk
talent om iets

te presteren wat
hem alleen is

voorgedaanmet
de hulp van het
medicijnkastje?
Of is dit toch een
zelfmoordmissie?

lkedagvandeeersteweekeenklassieker, een
bloedhete endus slopende start, tweevoormalige
Tour-winnaars, eenColombiaansebommen-
gooieropelkehelling eneenhandvol schaduw-
kanshebbersuit het gastland:nooit heeft eenTour
deFrance zichaangekondigdals zoopen, zo lastig
enzo fel betwist.Dat konAlbertoContadorniet
weten, evenmindat er indeGiro zouworden
gekoerst als indeTour. Enhadhij het geweten,
watdan? “Bueno, dannog. Jemoet van iedereen
winnendiemeerijdt enhet is voor iedereen
zwaar.”
DevorigeToureindigdeopeensisser. Twee

superfavorietenwerdengevelddoor eenval en
eenderde schaduwfavoriet reeddeTouraanflar-
denwaarhijmaarwilde. Chris Froomebrak in rit
vijfwat aanpols enhandenContadormaakte in
rit tieneen spectaculaireduikelingdiehemtot
acuteopgavedwong.
Er isnadieneenbeetje gespotmetContador.

Nietmet zijn val indeafdalingvandePetit Ballon,
welmetdie vreselijke ‘scheenbeenbreuk’ diedrie
weken later genezenbleekenwaarmeehij zes
weken later aande start stondvandeVuelta,
diehij achtwekeneneenweekend later opover-
tuigendewijzewon.
AlbertoContadorwil serieusgenomenworden

endat geldt bij uitbreidingookvoor zijnblessures.
Dusmochtooknietwordengelachendit jaar in
deGirometdie ‘schouderontwrichting’ diehem
belette omderoze trui aan te trekken. “Alberto
estámuyorgullosa”,weet zijn entourage.Hij lijkt
bescheiden,maar is trots enzelfs eenbeetje zelf-
ingenomen. “Albertowil herinnerdworden.”
Hoekaneen rennerherinnerdworden?Door

veel tewinnen.Maarhij hadalnegengrote ron-
desopzijn conto,min tweeuit 2010en2011 die ze
hemhaddenafgenomendoor zijn clenbuterol-
affaireuit deTourvan2010.Deze rennerkon
alleennogopvallendoorop spectaculairewijze
tewinnen. “Ikwonvorig jaardeVuelta zonder
in topvormte zijn.Toendacht ik, hé,wat als...?”
Hij zagdeparallelmetdeGirovan2008, diehij
zonder specifiekevoorbereidinghadgewonnen
nadat zijn teameenwildcardhadgekregenen
heminzevenhaastenhadopgeroepen.
Dusginghij nadieVuelta vanvorig jaar zitten

met zijn coachensportdirecteurStevende Jongh.
“Ikwil volgend jaardeGiro rijdenendaarna
deTour. EnSteven, ikwil ze allebeiwinnen.”
De Jonghmoestniet langnadenken: “Als er één is
diehet kan, danben jij het.”

Stevende JonghkentContador inmiddels als geen
ander.Diewashemooitminofmeerals babysit
opgedrongendoorOlegTinkovzelf,maarhijwas
deNederlanderuit hetBelgischeEssen snel als
eenmeerwaardebeginnen te zien.De Jonghwas
hetdiehemoverhaaldeomophoogtestage te
gaan. “Moetdat?”, antwoorddedemanuit Pinto.
“MetLiberty Seguroshebbenwedatooit gedaan
en ikbrakalleenmaar conditie af.”
De Jongh: “Zegingen toenmetManoloSaiz

urenaaneenstukophoogte rijden,watnikswas
voor eenexplosieve jongenalsAlberto. Latenwe
tochmaar eensproberen, zei ik,maaropmijn
manier.”

E
DECONTRADICTIE

EnContador?Diemoetnude junkPantani
achterna ineen tijdperkwaarindedopingjagers
onmiskenbaardedopingzondaarsopdehielen
zitten. Ishij danwel clean?Dekansdat er van-
daageenonopspoorbaar en tegelijkbijzonder
werkzaamproductbestaat datdoorde toppers
wordt gebruikt – enniet door radiopelotonwordt
besproken–, is haast onbestaande.
Contador zelf is tweekeer inopspraakge-

komen.Eeneerste keer toenzijnnaamverscheen
indezaakOperaciónPuerto ronddeMadrileense
dopingartsFuentes. ToenzijnploegleiderManolo
Saiz in2006werdbetrapt samenmetFuentes leek
Contador eerst aandecollateral damage ten
onder te gaan. Inhetbewijsstukmetnummer
DD.PP4293/06van27 juni 2006, afkomstig van
hetMinisteriodel Interior, staatContadordrie
keer vermeld.Niet opdepagina’swaardebloed-
zakjeswordengeïdentificeerd, evenminopde
pagina’s overdedopingschema’s enookniet op
dieoverdebezoekenofde telefoongesprekken.
Welkomtde toennogpiepjongeContador

ter sprakemetbetrekking tot deheleLiberty
Seguros-ploeg,waarvoorhij toen reed.Vervol-
gensduikthij nogeensop inhetprogrammavan
deploeg,waarnaast zijnnaam ‘niets ofhetzelfde
als Jörg Jaksche’ is genoteerd.Opdeachterkant

vaneenanderbewijsstuk staatContadorsnaam
handgeschrevenonderde titel ‘Individualiseren’,
watdat ookmagbetekenen.
Maaruiteraard is erookdatpositief urinestaal

vandeTourvan2010,waarin sporenvanclen-
buterol zijn gevonden.Ookhiervoor zijn verzach-
tendeomstandigheden.Diewaarden lagenveertig
keer lagerdanwat een labomoetkunnenvinden
enverschillendeexpertenweigerdenomdit als
doping te catalogeren.Contadorkreeg tocheen
straf van twee jaar,maar stonduiteindelijk zes
maandenaandekant.Datwaseenhandigheid
vanhet sportarbitragetribunaalTAS inLausanne:
straffen,maarvermijdendatContador eenproce-
durebij hetEuropeesHof zouopstarten,wantdie
hadhij gewonnen.
Contadorweetdathij tegendemonenvecht en

metname indeAngelsaksischewielermiddens
ergverdacht is, alleenal omwille vanzijnpas-
poort.Hijweet ookdathij inde recordboeken
met rennerswordt vergelekendiebeschiktenover
anderemiddelen.Terugkijkenheeft geenzinen
voor een reactie opdatdilemmazijnweaanhet
verkeerdeadresbij Contador.
Dieheledopinghistorie van2010diepas in2012

zijnbeslagkreeg, heeft er aardig ingehakt,weet
De Jongh. “Ikwaserniet bij,maarheel af en toe

heeft hij het ernogeensover. ‘Ikbendoordehel
gegaan, Steven, door een stomstukvlees.’Hij zegt
dathij na zijn carrièremeteendebarbecuezal
aanstekeneneenmooie steakzal braden. Sinds
2010heeft hij nooitmeer roodvlees gegeten.”
Overigenswasdeaffaire-Contadorongeveer

de laatste veroordelingvaneensporterop sporen
vanclenbuterol,wantnadienvolgdenbijna
allemaal vrijspraken, onderwie zijnploegmaat
MichaelRogers. Contador zelf kwamwel sterker
terug.Hij is eenvandeweinige rennersdieooit
metdoping isbesmetdie tochunaniemwordt
bewonderdalsuitzonderlijk getalenteerd.

Maarvolstaatuitzonderlijk talent omdecontra-
dictiena te streven, om iets tepresterenwathem
alleen is voorgedaanmetdehulpvanhetmedi-
cijnkastje?Of is dit tocheenzelfmoordmissie?
Er isniet alleende tegenstandmetde tweevoor-
maligeTour-winnaarsChrisFroomeenVincenzo
Nibali, deberggeitNairoQuintana, de vrijbuiters
AlejandroValverdeenJoaquimRodríguez, de
FransenPinot, Bardet enPéraud.Er is ookhet
parcoursdatniet vandepoes is,met verschillende
waaierritten, een rit overdeadoquinesof kasseien,

meerdere verraderlijke aankomstenopkortenij-
digeklimmetjes envervolgensooknogeensdevijf
echte aankomstenbovenopeenhogeberg. Er is
het ontbrekenvaneen lange tijdrit, eenvoordeel
voordeFranseneneennadeel voorContador en
Froome.
Ener ishet teamrondhem,nogzo’nonbe-

kende factor.Vijf renners vanTinkoff-Saxo reden
ookdeGiro, onderwie zijn slaapmaat en luite-
nant IvanBasso.Ookvandepartij zijndegevleu-
geldePoolseklimmerRafalMajka, diebergopals
laatstebij hemzalblijven, enPeter Sagan, die
opvallend scherpoogdebij depersconferentie en
ookopvallenddienstbaar. “Yellow ismain goal for
team”, endatherhaaldehijwel vijf keer.
Maardébeperkendeenvooralsnogonbekende

factorwordt zijn lichaam. “Micuerpo enhoedat
zichzal gedragen indie tweedegrote ronde, dat
weet ikniet”, zei Contadoropdepersconferentie,
waarhij zichopvallend rustig alle vragen lietwel-
gevallenenzelfsuitgebreid ingingopeengrappig
moment vanhet satirischeprogrammaBureau
Sportdathemeengelekanarie cadeaugaf.
Trainingstechnisch lijkt zijn avontuur zonder

ondersteunendemiddelen je reinsteonzin.Twee
keerpieken,met 34dagen tussende laatste
etappeGiro endeeerste etappeTour, is bijna
ondenkbaar, tenzij hij indeGironogniet in top-
vormwas.WellichthooptContadoropeen trai-
ningseffect indeTour,waarinhij naar zijnbeste
vormmoet toegroeien.Beterworden indederde
week is zo’n typischewielerfabel,maarhet kan

weldathijminder snel zijn conditie verliest dan
de tegenstand.
Volgens ervarenTour-dokters zul je datherstel

endie conditie vanContador tochmaarkunnen
beoordelen indederdezwareAlpen-week.Dan
zal zijn systeemdeeerdere inspanningenvandit
jaar afrekenenenbekijkenwat erper saldoover-
blijft.Ongetwijfeld is eenenander vooraf gemoni-
tord inhetbloed, zoalsdeCPK-waardendieop
spierafbraakwijzenendeverhoudingcortisol-
testosteronwaarbij het eersteongetwijfeld zal zijn
gestegenenhet tweedegedaaldnadie zwareGiro
waarinhij de laatste rittenniet echt veel overschot
meerhad tegendeaanvallenvandeAstana’s.
De Jonghheeft er ondanksalles alle vertrou-

wen in: “Zijn lichaamisgewoonuitzonderlijk.
Ikdenkniet dat iemand indit pelotoneenbeter
herstelvermogenheeft danAlberto enwehebben
natuurlijkhethele seizoenhieropafgestemd.Niet
te intensief indeeerstemaandenmaareengoede
basis leggenomvanhalfmei tot eind juli op
niveau te zijn, datwashetdoel.
“Metdekopzit het ookgoedbijAlberto.Nooit

een rennergewetendiehet zogoedopeen rijtje
heeft endienooit panikeert. Zelfs alshij drie
minutenverliest, denkthij nogdathij kan
winnen.”

‘Ik wil volgend jaar
de Giro rijden en daarna

de Tour. En Steven,
ik wil ze allebei winnen’

ALBERTO CONTADOR

NA DE VUELTA IN 2014

‘Niemand in dit peloton
heeft een beter
herstelvermogen

dan Alberto. En we hebben
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Voorbeschouwing. Beste ronderenner van zijn generatie wil met dubbel

Alberto Contador (32)
begint vandaag aan de
grootste uitdaging van
zijn rijke wielercarrière:
in een verondersteld
cleaner wielrennen de
Giro en de Tour winnen
in hetzelfde jaar. Hij zou
hiermee de eerste zijn
na Marco Pantani. ‘Als er
één dit kan, is hij het.’
HANS VANDEWEGHE

Contadorgaf toe.Opdemanier vanDeJonghwas
ookopdemanier vanSky,waarDeJonghhad
gewerkt enwaarhij in 2012wasmoetenvertrek-
kennadathij zijndopingverledenhadbekend.
Sprintintervallenopgrotehoogte (SITHof sprint
interval training inhypoxia, inde literatuur,
HVDW),metnameopdevulkaanTeideop
Tenerife, datwasniet zomaar eenmodeverschijn-
sel, hetwasookhoogst effectief. Skyhadmetdie
trainingendeaanpakvanArmstrongenco.
geperfectioneerd,maar eengroot trainings-
geheimhaddenzedaarmeeniet onthuld. SITH is
inwezendenatuurlijke trainingdiedeKeniase en
Ethiopische lopersophunhoogvlaktes afwerken.
In eenzuurstofarmeomgeving lange sprints trek-
ken tot eenhalveminuutof langer, tot uitputting,
voldoende recupererenenweer een lange sprint.
Doordiehoogtestageswerd2014eenuitzon-

derlijk jaar voorContador, al staathet zoniet in
degeschiedenisboekendoordie crash indeTour.
Inalle raceswaarhet omging, kloptehij zijn
directe tegenstanders. IndeDauphiné, de laatste
test voordieTourwaar zebeidenzouden (uit-)
vallen,moesthij de eindzege latenaanAndrew
Talansky,maar zettehij Froomeongenadigop
zijnnummer.
De Jongh: “Begindit jaarwarenweal opde

Teide ennadeTirrenovroeghij al of ikde
bookingvanhethotel Parador tochnietwas
vergeten.”

Contador isniet de eerstedieprobeert de twee
grote rondes tewinnen.Zevengingenerhem
voor: Coppi,Anquetil,Merckx,Roche,Hinault,
IndurainenPantani. EddyMerckxdeedhetdrie
keer enwerdzelfs in één jaarooknogeens
wereldkampioen, eendrieslagwaarinhij alleen
doorStephenRoche indiens superjaar 1987 is
geëvenaard.
Niet allewielerverhalenverdieneneen farma-

cologischeduiding,maarmisschienwel alshet
omuitzonderlijke explotengaat.Dezevengrote
namenuithet cyclismereden inverschillende
medicinaleperiodes.Deeerste, FaustoCoppi,
deedhetmet ‘labomba’, amfetamines.Devierna
Coppi, onderwieMerckx, kendenal corticosteroï-
den (toencortisonegeheten) enanabolen, enop
tijd en stondeenamfetamientje tussendoor.De
laatste twee,Miguel IndurainenMarcoPantani,
kendenbeter spul: het kortwerkende testosteron
wasprimavoorde recuperatie enzegenotenuit-
gebreid vandeeersteweldadenvandeepo.

Volstaat
uitzonderlijk
talent om iets

te presteren wat
hem alleen is

voorgedaanmet
de hulp van het
medicijnkastje?
Of is dit toch een
zelfmoordmissie?

lkedagvandeeersteweekeenklassieker, een
bloedhete endus slopende start, tweevoormalige
Tour-winnaars, eenColombiaansebommen-
gooieropelkehelling eneenhandvol schaduw-
kanshebbersuit het gastland:nooit heeft eenTour
deFrance zichaangekondigdals zoopen, zo lastig
enzo fel betwist.Dat konAlbertoContadorniet
weten, evenmindat er indeGiro zouworden
gekoerst als indeTour. Enhadhij het geweten,
watdan? “Bueno, dannog. Jemoet van iedereen
winnendiemeerijdt enhet is voor iedereen
zwaar.”
DevorigeToureindigdeopeensisser. Twee

superfavorietenwerdengevelddoor eenval en
eenderde schaduwfavoriet reeddeTouraanflar-
denwaarhijmaarwilde. ChrisFroomebrak in rit
vijfwat aanpols enhandenContadormaakte in
rit tieneen spectaculaireduikelingdiehemtot
acuteopgavedwong.
Er isnadieneenbeetje gespotmetContador.

Nietmet zijn val indeafdalingvandePetit Ballon,
welmetdie vreselijke ‘scheenbeenbreuk’ diedrie
weken later genezenbleekenwaarmeehij zes
weken later aande start stondvandeVuelta,
diehij achtwekeneneenweekend later opover-
tuigendewijzewon.
AlbertoContadorwil serieusgenomenworden

endat geldt bij uitbreidingookvoor zijnblessures.
Dusmochtooknietwordengelachendit jaar in
deGirometdie ‘schouderontwrichting’ diehem
belette omderoze trui aan te trekken. “Alberto
estámuyorgullosa”,weet zijn entourage.Hij lijkt
bescheiden,maar is trots enzelfs eenbeetje zelf-
ingenomen. “Albertowil herinnerdworden.”
Hoekaneen rennerherinnerdworden?Door

veel tewinnen.Maarhij hadalnegengrote ron-
desopzijn conto,min tweeuit 2010en2011 die ze
hemhaddenafgenomendoor zijn clenbuterol-
affaireuit deTourvan2010.Deze rennerkon
alleennogopvallendoorop spectaculairewijze
tewinnen. “Ikwonvorig jaardeVuelta zonder
in topvormte zijn.Toendacht ik, hé,wat als...?”
Hij zagdeparallelmetdeGirovan2008, diehij
zonder specifiekevoorbereidinghadgewonnen
nadat zijn teameenwildcardhadgekregenen
heminzevenhaastenhadopgeroepen.
Dusginghij nadieVuelta vanvorig jaar zitten

met zijn coachensportdirecteurStevende Jongh.
“Ikwil volgend jaardeGiro rijdenendaarna
deTour. EnSteven, ikwil ze allebeiwinnen.”
De Jonghmoestniet langnadenken: “Als er één is
diehet kan, danben jij het.”

Stevende JonghkentContador inmiddels als geen
ander.Diewashemooitminofmeerals babysit
opgedrongendoorOlegTinkovzelf,maarhijwas
deNederlanderuit hetBelgischeEssen snel als
eenmeerwaardebeginnen te zien.De Jonghwas
hetdiehemoverhaaldeomophoogtestage te
gaan. “Moetdat?”, antwoorddedemanuit Pinto.
“MetLiberty Seguroshebbenwedatooit gedaan
en ikbrakalleenmaar conditie af.”
De Jongh: “Zegingen toenmetManoloSaiz

urenaaneenstukophoogte rijden,watnikswas
voor eenexplosieve jongenalsAlberto. Latenwe
tochmaar eensproberen, zei ik,maaropmijn
manier.”

TOUR DE FRANCE
Nibali: ‘Ik ga elke dagmijn kaarten uitspelen’

Alberto Contador wil zich

sportief onsterfelijk maken

door de dubbel Giro-Tour

te pakken. Vandaag droomt

ook Vincenzo Nibali van

een plek in de wieler-

geschiedenis. “Een

Italiaan die twee

keer op rij de Ronde van

Frankrijk wint: weten jullie

hoelang dat geleden is?”

Nibali verkeert in ieder geval in

een goede conditie. “Ik zit op

het schema van vorig jaar. Ik

ben wel blij dat ik vorige week

het Italiaans kampioenschap

gewonnen heb. Het was mijn

eerste zege van het seizoen,

ik ben bevrijd van de druk.”

Vorig jaar begon hij als out-

sider aan de Tour, nu liggen

de verwachtingen hoger. “De

Tour is als een heel lange film:

ik ben van plan om elke dag

mijn kaarten uit te spelen. Al

moet ik mijn verstand gebrui-

ken; de laatste week is ver-

schrikkelijk. Weet je waar ik

ook mee bezig ben: ik wil de

volgwagen zo dicht mogelijk

achter me in de rit over de kas-

seien. Dat kan cruciaal zijn.”

Wat favorieten voor de eind-

zege betreft, wijst Nibali naar

één man: Quintana. “Wat mij

betreft, staan Alberto Contador

en Chris Froome net een trapje

lager. Ik onderschat ook

Thibaut Pinot en Romain

Bardet niet.” (BA)

E
DECONTRADICTIE

DeMorgen. ZATERDAG 04/07/2015

EnContador?Diemoetnude junkPantani
achterna ineen tijdperkwaarindedopingjagers
onmiskenbaardedopingzondaarsopdehielen
zitten. Ishij danwel clean?Dekansdat er van-
daageenonopspoorbaar en tegelijkbijzonder
werkzaamproductbestaat datdoorde toppers
wordt gebruikt – enniet door radiopelotonwordt
besproken–, ishaast onbestaande.
Contador zelf is tweekeer inopspraakge-

komen.Eeneerste keer toenzijnnaamverscheen
indezaakOperaciónPuerto ronddeMadrileense
dopingartsFuentes. ToenzijnploegleiderManolo
Saiz in2006werdbetrapt samenmetFuentes leek
Contador eerst aandecollateral damage ten
onder te gaan. Inhetbewijsstukmetnummer
DD.PP4293/06van27 juni 2006, afkomstig van
hetMinisteriodel Interior, staatContadordrie
keer vermeld.Niet opdepagina’swaardebloed-
zakjeswordengeïdentificeerd, evenminopde
pagina’s overdedopingschema’s enookniet op
dieoverdebezoekenofde telefoongesprekken.
Welkomtde toennogpiepjongeContador

ter sprakemetbetrekking tot deheleLiberty
Seguros-ploeg,waarvoorhij toen reed.Vervol-
gensduikthij nogeensop inhetprogrammavan
deploeg,waarnaast zijnnaam ‘niets ofhetzelfde
als Jörg Jaksche’ is genoteerd.Opdeachterkant

vaneenanderbewijsstuk staatContadorsnaam
handgeschrevenonderde titel ‘Individualiseren’,
watdat ookmagbetekenen.
Maaruiteraard is erookdatpositief urinestaal

vandeTourvan2010,waarin sporenvanclen-
buterol zijn gevonden.Ookhiervoor zijn verzach-
tendeomstandigheden.Diewaarden lagenveertig
keer lagerdanwat een labomoetkunnenvinden
enverschillendeexpertenweigerdenomdit als
doping te catalogeren.Contadorkreeg tocheen
straf van twee jaar,maar stonduiteindelijk zes
maandenaandekant.Datwaseenhandigheid
vanhet sportarbitragetribunaalTAS inLausanne:
straffen,maarvermijdendatContador eenproce-
durebij hetEuropeesHof zouopstarten,wantdie
hadhij gewonnen.
Contadorweetdathij tegendemonenvecht en

metname indeAngelsaksischewielermiddens
ergverdacht is, alleenal omwille vanzijnpas-
poort.Hijweet ookdathij inde recordboeken
met rennerswordt vergelekendiebeschiktenover
anderemiddelen.Terugkijkenheeft geenzinen
voor een reactie opdatdilemmazijnweaanhet
verkeerdeadresbij Contador.
Dieheledopinghistorie van2010diepas in2012

zijnbeslagkreeg, heeft er aardig ingehakt,weet
De Jongh. “Ikwaserniet bij,maarheel af en toe

heeft hij het ernogeensover. ‘Ikbendoordehel
gegaan, Steven, door een stomstukvlees.’Hij zegt
dathij na zijn carrièremeteendebarbecuezal
aanstekeneneenmooie steakzal braden. Sinds
2010heeft hij nooitmeer roodvlees gegeten.”
Overigenswasdeaffaire-Contadorongeveer

de laatste veroordelingvaneensporterop sporen
vanclenbuterol,wantnadienvolgdenbijna
allemaal vrijspraken, onderwie zijnploegmaat
MichaelRogers. Contador zelf kwamwel sterker
terug.Hij is eenvandeweinige rennersdieooit
metdoping isbesmetdie tochunaniemwordt
bewonderdalsuitzonderlijk getalenteerd.

Maarvolstaatuitzonderlijk talent omdecontra-
dictiena te streven, om iets tepresterenwathem
alleen is voorgedaanmetdehulpvanhetmedi-
cijnkastje?Of is dit tocheenzelfmoordmissie?
Er isniet alleende tegenstandmetde tweevoor-
maligeTour-winnaarsChrisFroomeenVincenzo
Nibali, deberggeitNairoQuintana, de vrijbuiters
AlejandroValverdeenJoaquimRodríguez, de
FransenPinot, Bardet enPéraud.Er is ookhet
parcoursdatniet vandepoes is,met verschillende
waaierritten, een rit overdeadoquinesof kasseien,

meerdere verraderlijke aankomstenopkortenij-
digeklimmetjes envervolgensooknogeensdevijf
echte aankomstenbovenopeenhogeberg. Er is
het ontbrekenvaneen lange tijdrit, eenvoordeel
voordeFranseneneennadeel voorContador en
Froome.
Ener ishet teamrondhem,nogzo’nonbe-

kende factor.Vijf renners vanTinkoff-Saxo reden
ookdeGiro, onderwie zijn slaapmaat en luite-
nant IvanBasso.Ookvandepartij zijndegevleu-
geldePoolseklimmerRafalMajka, diebergopals
laatstebij hemzalblijven, enPeter Sagan, die
opvallend scherpoogdebij depersconferentie en
ookopvallenddienstbaar. “Yellow ismain goal for
team”, endatherhaaldehijwel vijf keer.
Maardébeperkendeenvooralsnogonbekende

factorwordt zijn lichaam. “Micuerpo enhoedat
zichzal gedragen indie tweedegrote ronde, dat
weet ikniet”, zei Contadoropdepersconferentie,
waarhij zichopvallend rustig alle vragen lietwel-
gevallenenzelfsuitgebreid ingingopeengrappig
moment vanhet satirischeprogrammaBureau
Sportdathemeengelekanarie cadeaugaf.
Trainingstechnisch lijkt zijn avontuur zonder

ondersteunendemiddelen je reinsteonzin.Twee
keerpieken,met 34dagen tussende laatste
etappeGiro endeeerste etappeTour, is bijna
ondenkbaar, tenzij hij indeGironogniet in top-
vormwas.WellichthooptContadoropeen trai-
ningseffect indeTour,waarinhij naar zijnbeste
vormmoet toegroeien.Beterworden indederde
week is zo’n typischewielerfabel,maarhet kan

weldathijminder snel zijn conditie verliest dan
de tegenstand.
Volgens ervarenTour-dokters zul je datherstel

endie conditie vanContador tochmaarkunnen
beoordelen indederdezwareAlpen-week.Dan
zal zijn systeemdeeerdere inspanningenvandit
jaar afrekenenenbekijkenwat erper saldoover-
blijft.Ongetwijfeld is eenenander vooraf gemoni-
tord inhetbloed, zoalsdeCPK-waardendieop
spierafbraakwijzenendeverhoudingcortisol-
testosteronwaarbij het eersteongetwijfeld zal zijn
gestegenenhet tweedegedaaldnadie zwareGiro
waarinhij de laatste rittenniet echt veel overschot
meerhad tegendeaanvallenvandeAstana’s.
De Jonghheeft er ondanksalles alle vertrou-

wen in: “Zijn lichaamisgewoonuitzonderlijk.
Ikdenkniet dat iemand indit pelotoneenbeter
herstelvermogenheeft danAlberto enwehebben
natuurlijkhethele seizoenhieropafgestemd.Niet
te intensief indeeerstemaandenmaareengoede
basis leggenomvanhalfmei tot eind juli op
niveau te zijn, datwashetdoel.
“Metdekopzit het ookgoedbijAlberto.Nooit

een rennergewetendiehet zogoedopeen rijtje
heeft endienooit panikeert. Zelfs alshij drie
minutenverliest, denkthij nogdathij kan
winnen.”

‘Ik wil volgend jaar
de Giro rijden en daarna

de Tour. En Steven,
ik wil ze allebei winnen’

ALBERTO CONTADOR

NA DE VUELTA IN 2014

‘Niemand in dit peloton
heeft een beter
herstelvermogen

dan Alberto. En we hebben
het hele seizoen
hierop afgesteld’

STEVEN DE JONGH

PLOEGLEIDER TINKOFF-SAXO

zijn plek in het wielerpantheon

TOUR DE FRANCE
Froome: ‘Mijn voorbereiding begon één jaar geleden, namijn val’

“De rol van Wout Poels? He gets

the coffee in the morning.” Chris

Froome zet op de persconferentie

van Team Sky in hal 9 van de

Jaarbeurs in Utrecht de toon.

Breedlachend en ontspannen

blikt de klassementsrenner vooruit

op wat hij “mogelijk de meest

bevochten Tour in jaren” noemde.

“Bijna één jaar geleden startte mijn

voorbereiding op deze Ronde van

Frankrijk, nadat ik in de vorige

editie in de vijfde rit ten val kwam

en ’s anderendaags opgaf.Well,

here we are now. In topconditie

en met een sterke ploeg in steun:

klassieke specialisten omme

door die moeilijke openingsweek

te loodsen, gevleugelde klimmers

voor het vervolg.” Redenen

genoeg om zich relaxed te voelen,

volgens de Brit. “Ik teer stilaan op

routine, het nieuwe is er wat af.

En ik word papa. Ook dat helpt.”

Voor Froome start de 102de editie

van de Tour écht wel vandaag in

de inleidende tijdrit in Utrecht. “Ik

verwacht al kleine kloofjes tussen

de favorieten.” De kopman van Sky

is vooral benieuwd naar de vorm

van Alberto Contador. “Hij is in top,

maar hoe zal hij rijden in de derde

week, na zijn optreden in de Giro?

Nibali zal er staan van bij het begin,

Quintana tegen de bergen.

Maar dit wordt een open

race, bergop moet je wel

acht concurrenten

in de gaten houden.”

(JDK/ANP)

► Het lichaam

van Alberto

Contador zal

in de Alpen

zwaar op de

proef worden

gesteld. © AP
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