
ermis inAntwerpen,niet opParkSpoor

NoordofdeZuiderdokken,maaraande

Kaaien.Eenhalfmiljoenmensenopdebeen,

maarhet kanookminder zijn.Ofmeer.Voor

eenTourstart. Carnaval langsdeVlaamse

wegendwarsdoor laProvince duBrabant
Flamand – zo stondhet ophet tv-scherm;

er is al voor veelmindergevochtenopde taalgrens –

tot opdeWaalsehellingen.Gewoon, omdatdeTour

erpasseerde.

Ja,wij zijnwielergek,maarwaaromeigenlijk?

Zaterdag inUtrecht, 14kilometer tijdrijden: vier

Belgenbij de eerstehonderd, de eersteopplaats

zesendertig: SepVanmarcke.Maar, zowerdver-

goelijkendgeschrevenengezegd, tijdrijden isnu

eenmaal geenBelgische specialiteit. Bovendien

haddeBelgischkampioen tijdrijdenmoeten thuis-

blijven, tegelijkde enigedieooit in eengrote ronde

zicht kreegopeenpodiumplek.Dieheet Jurgen

VandenBroeck, zit nuzijnkasop te vretenenstelt

viaTwitter zijn frustratie opkort schrift.

Zondagwaser eenwaaieretappeendaar zijnwe

welheel goed in.Oppapier toch.Resultaat: vijf

Belgenbij de eerstehonderdeneen indekop-

groep.DatwasGregVanAvermaet, demeest regel-

matige enmoedigeBelgopeenkoersfiets,maar

geenwinnaar.Gisteren redenwedoorBelgië en

daarhaddenheelwatBelgenhunzinnenopgezet,

onderwieuiteraardGregVanAvermaet enTim

Wellens.Het gingomeenmini-WaalsePijl,

duswerdermaxi gevallen, zoals inde

echteWaalsePijl.De rit eindigde

bovenopeen

muur, die van

Hoei.De laat-

ste kwart-

eeuwwon-

nendaar

maardrie

Belgen. In2011

voorhet laatst:

datwasPhilippe

Gilbert,maarookhij

mochtnietmee.Uitslag

vandemini-Pijl giste-

ren: eersteBelgwas

GregVanAvermaet

opplaats vijftienen

vijf Belgenbij de eerste

honderd.

Zouer één sportevene-

ment zijnwaarwijmeer

tv-urenaanbestedenen

minder invoorstellendan

deTourdeFrance?Zou

er –bij uitbreiding – één

sport zijnwaarinwijmin-

der tebetekenenhebben,

maarwaarmeewe toch

heledagenvollullen? Is er

één sportland–nou ja –

dat zogek is vaneensportwaaraanmassaalwordt

deelgenomen,maarnogmassalerniet inwordt

gewonnen?Na langzoeken: Japanenvolleybal,

deBrittenen tennis, tot voorAndyMurray.

Jemagniet gedroomdhebbendatwevandaag

eenEddyMerckxzoudenhebbenof eenandere

kanshebberopgeel endanniet perongeluk inde

eersteweek,maargewoon, zoalshethoort: over

berg endal tot inParijs. Zelfs degoedeoudeMarc

Wauterswerdweer vanonderhet stof gehaald en

helemaalnaarAntwerpenverscheept omdaar

overdie enedag in2001 inhet geel te vertellen.

Slotsom: erwaseen tijddatwedekoersdomi-

neerden, vervolgensginghetwatmindermet

slechts af en toe eenhoofdvogel, ende laatste jaren

steldenweons tevredenmet eendodemus. Indeze

Tour zijn zelfs dedodemussenverwegofhet zou

vandaagmoetenzijn,want er staankasseienop

hetmenu.Dat is onze specialiteit,maardatwaren

dewaaiersook.

HetnatourcriteriumvanHeist-op-den-Berg

beweeshoewanhopigdezewielernatiewel is en

datwehelemaaldewegkwijt zijn. InHeist konden

deBelgische renners indeToureenautowinnen

van9.000euroenwatmoestenzedaarvoordoen?

Als eersteBelg voorbij deautopasseren, zowaar.

Ikweetnietwiedaarals eerste is gepasseerden

hetboeitmij ookniet. Zoalshetmij ookniet boeit,

maarwel ergert, dat debest betaaldeBelgische

renner tijdensdeTourwaaraanhij niet deelneemt,

indegazet komtmet eenaankoopvaneen

DonkervoortD8GTO.Hetdingkost tussende

150.000ende250.000euro, voor400pk.Het

bestaanervanwasmij tot verschijning indekrant

niet bekend.VanTomBoonenken ikwelhet

salaris enookzijnpalmares: het laatste jaar één

etappe indeRondevanBelgië,RundumKölnen

eenPijl, jawel, deHeistsePijl.De cirkel is rond.

Stilstand is vooruitgang

DeMorgen. DINSDAG 07/07/2015 25DM.sport

Donkervoort

K
Tour-column

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

TOUR
DE FRANCE

Drie jaar na zijn zege in
deWaalse Pijl was Joaquim
Rodriguez (36) weer de
beste op deMuur vanHoei.
Hij wordt zo ook leider
in het bergklassement.

Joaquim Rodriguez rijdt met

dezeTourzijn22stegroteronde

maar pas zijn vierde Tour. Hij

won de rit naarMende in 2010,

stondinParijsophetpodiumin

2013 (derde), maar daarna leek

het huwelijk met de Tour zo’n

beetjevoorbij.Vorig jaarstartte

hij nog met veel ambitie, maar

verder dan de 54ste plaats zou

hij niet komen.

Op het lijf geschreven
Maar kijk, een jaartje ouder

doet Rodriguez weer met de

allerbesten mee. Zo moest

RodriguezChristopherFroome

verslaan. De Brit reed gisteren

39secondensnellernaarboven

dan hij ooit op de Muur van

Hoei presteerde. Froome was

daarmee goed voor de tweede

plaats inde rituitslag éndegele

trui.Deetappezegewasevenwel

voorRodriguez.

“Dit is bij-

zonder”, zei de

Spanjaard. “Ik

kendeMuurvan

Hoei goed. Dit

kon nietmisgaan.

Tot de grote crash

leek alles normaal

te verlopen. Daarna

werd het allemaal erg

nerveus.Wezijnmethoge

snelheid aan de beklimming

van de Muur begonnen. Chris

Froome nam de leiding en ik

moest alert blijven.Ophet eind

had ik toch nog de versnelling

in huis om tewinnen.” ✓MG�

Rodriguez doet
hetweer inHoei

Maandag 6 juli 2015was de dag dat de Tour
plots stilviel. Hetwas de zoveelstemassale
valpartij in de zoveelste nerveuze ope-
ningsweek van de zoveelste dolgedraaide
Tour. Vallen is van alle tijden en in de Tour
heerst het recht van de sterkste. Toch legde
de organisatie de koers lam. Ongezien.

Uit het open dak hoog boven zijn rode Skoda

Superb zwaaide Christian Prudhomme breed

met de armen. In de derde etappe van de Tour

zou de strijd net losbarsten. Het was ruim

vijftig kilometer voor de streep bovenop de

Muur van Hoei. Maar plots mocht er niet

meer worden gekoerst.

Naar eindeloze herhalingen zatenwe te

kijken van eenmassale valpartijmet ruim

70kilometer per uur. Camera’s zoomden in

op enblevenhangenbij FabianCancellara, de

Zwitserse geletruidrager die gisteren gruwelijk

ophet asfalt stuikte en over de kop in de gras-

bermdook, net als een dertigtal andere cou-

reurs. Cancellara reed door,maarwist dat

hij die avondnietmeer de gele leiderstrui zou

dragen.Washet daaromdat Prudhommeuit

zijn auto klomomde race stil te leggen?

Hetwielrennenheeft een gruwelijke geschie-

denis van renners die vallen ennooitmeer

rechtstaan. Fabio Casartelli kwamomhet leven

in deTour, Andrej Kivilev stierf in Parijs-Nice,

WouterWeylandt overleefde deGiro niet. Het

wielrennenheeft ook een cynischemanier om

daarmee om te gaan: niet. Hooguit betonende

renners ’s anderendaags de ongelukkige collega

een laatste eer. En dan gaat de race door.

Niet gisteren. Tegenhet gevloek in van ver-

bouwereerde coureurs diemeendendat er een

slag viel te slaan, besliste deASOdat dewed-

strijdwerd stilgelegd. Voor even. Tot erweer

dokters en ziekenwagens voorhandenwaren

omzichmet eventuele nieuwe valpartijen te

K Rodriguez
won de
tumultueuze
rit voor de
grote favoriet
voor de eind-
zege Chris
Froome,
en pakt de
bolletjestrui.

bemoeien. Zo luidde de officiële uitleg. Je kunt

bewerendat deASOmaarmoet zorgen dat er

ziekenwagens genoeg zijn.Maarwatwas er

verkeerd aanhun aanpak vande situatie?Of je

moest al cynischer zijn danhetwielrennen zelf.

Als de zedenmoeten veranderen, danmoet

iemand er een keermee beginnen.

Precedent
Vier jaar geledenbrak JurgenVandenBroeck

zijn schouder enAlexandreVinokourov zijn dij-

been.Hetwas de dag dat JohnnyHoogerland en

Juan-Antonio Flecha door een auto vande

Franse televisiewerdenneergemaaid. DeASO

vonddat er gewoon voort konworden geracet.

Drie jaar geleden in deTour crashte eenhalf

peloton opwegnaarMetz. JohanVansum-

meren zag er zomogelijk nogmeer toegetakeld

uit dan gisteren. Jammer,maar helaas. Neutra-

lisatie van de koers?Nooit van gehoord.

Renners leggende koers stil als er ophun

wegwordt betoogd (Hinault), als dopingcontro-

leurs te drastisch tewerk gaannaar hun zin (de

Tour van 1998). TylerHamilton en JanUllrich

gavenhet ordewoord om tewachtennadat

geletruidrager LanceArmstrong door een

toeschouwer ten valwas gebracht. Cancellara

legde in deTour eenheel peloton lamnadat de

broers Schleck, zijn ploegmaats, tegenhet asfalt

waren gegaan.Alleen deRonde vanZwitser-

land legde vier jaar geledende etappe stil nadat

Mauricio Soler bij een val zijn schedel had

gebroken.

Hetwaren dit keer de renners zelf die niet

begrepenwat er aandehandwas. Patrick

Lefevere sprak van eenprecedent.Maar nog-

maals:wat viel deASOof de jury dit keer te ver-

wijten? Precedent of niet, wanneer de renners

overminder dandriewekende laatste ere-

rondjes draaien opdeChampsElysées, dan zal

het eindresultaat van dezeTour niet door de

neutralisatie van gisteren zijn beïnvloed. ✓MG�

K Tourbaas
Christian
Prudhomme
legt de etappe
stil. Het is de
eerste keer dat
het initiatief
daarvoor
uitgaat van
de organisatie
en niet van
de renners.
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Ooit
domineerden
we de koers,
dan ging het
wat minder en
de laatste jaren

waren we
tevredenmet
een dodemus.
Nu zijn zelfs

de dodemussen
ver weg

Waaromde ASO gisteren het volste recht had omde rit stil te leggen


