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erst even dit.Waarom
die Chris Froomewel
moetworden geloofd,
daarwil ik het in een
analyse ditweekend
over hebben,maar ik
krijg al datmateriaal
niet verwerkt in een
paar uur zoals enkele
collega’s proberen.
Bovendienwil ik een
beetje recul: even aan-
kijkenhoe die andere

bergetappes verlopen en in het
bijzonder de rit van vandaag
naar Plateau deBeille, waar al
veel gigantenhebben gewonnen.
Het spijtmij zeer voor de hit-

sigen onder u, zoals hetmij ook
spijt dat die armeChris Froome
mij heeft geblockt opTwitter. Ik
wasmij daar aanvankelijk niet
van bewust. Niet dat je ietsmist
als enkele tweets niet door-
komen,want alles van belang
wordt toch geretweet. Maar toen
ik hoorde datKarl
Vannieuwkerke heel evenwas
geblockt,werd ik prompt jaloers. Nergens voor
nodig: ik ben al langer danVannieuwkerke
geblockt en ik denkdat ikweetwaarom. Zouhet
dat ketonenverhaal zijn geweest?De plastische
omschrijving in dat verhaal vanFroomeals
geraamte op tweewielen?Of nog: zet hemop
eenboot op deMiddellandse Zee enwe geven
hemasiel omhumanitaire redenen.
Ennu vraag ikmij afwie bij Skymijn stekker-

tje heeft uitgetrokken?Tochniet die alleraardig-
ste Servais Knaven, de enigeNederlandstalige
in de teamleiding. Ik heb dieKnavenweleens
geïnterviewd inmijnNederlandse periode, toen
hij inRoubaix had gewonnen. Ikwas niet onder-
steboven vandieman zijn teksten, zodat ikmij
nu afvraag of hijwel de dubbele lading ende iro-
niewist te herkennen.Frankly Froome and co.,
I don’t give a fuck.Maarweet dit:
ik geloof julliewel. Dit in tegenstelling
tot de Fransen. Zou er één sport zijn
waar nationalistischerwordt
gereageerd opbuitenlandse
successen dan inhetwielren-
nenmet de Fransen?Die ana-
lyserenniks: Fransen zien
iemandhard bergop rijden,
en als het geen Fransman
is, roepen zemet zijn allen:
verdacht!
Ik heb een stukje

gehoord opRMC–op
aanraden vanMichel
Wuyts – vanhet
Tour-praatpro-
grammavanLe
Best-Of duTour
de Francemet
ondermeer Cyrille
Guimard enLuc
Leblanc. Guimard
haatte ik als renner
omdat hij EddyMerckxhet
vuur aande schenenpro-
beerde te leggen en ik hebnooit lui-
der gejuicht dan toen ik in de zomer van 1972
hoorde dat hijmet knieproblemenuit de
Tourmoest stappen. Te veel spiermassa
voor zijn pezen,werd toen gefluisterd, te
wijten aan anabolica. Datweet ik niet,
maar toen alwerd van alles gefluisterd.
Guimard is daar nooit vanhersteld, is

ook ongeveer de enige ex-collega in de
wereld die EddyMerckxnietmoet, pre-
cies omdat hij altijd vanMerckx verloor.
Een andere reden is er niet. Hij komt daar
ook openlijk voor uit,maar hij is tegelijk
de oorzaak datMerckx destijds in
Frankrijk na vier Tour-overwinningen als
de baarlijke duivelwerd aanzien. Kortom:
Guimardwas eenhalve xenofoob en is dat
gebleven.
Hij riep eergisteren opRMC, Frankrijks

best beluisterde zender na France Inter, dat
zich van alles in de campers van Sky zou af-
spelen dat het daglicht nietmocht zien. Dat

L’Equipe een dagje in die cam-
pers heeft rond-gelopen en alle
lades en bergruimtesmocht
opentrekken, en daar ook over
heeft bericht, deed er evenniet
toe. Zoals het hemookniet
stoorde toenLucLeblanc het
van die koppige domheid opde
heupen kreeg en vroeg of hij ook
zo zoupraten als de Fransen op
nummer één zouden staan in de
Tour.
Alleen, de Fransen staanniet

opnummer één.Mogen, neen
moetenweons dande vraag niet
stellenwaaromRomainBardet,
Thibaut Pinot en Jean-
Christophe Péraud, die vorig
jaar zelfs tweedewerd, dit jaar
nergens te bespeuren zijn? Zoals
ookwaaromTonyGallopin in
Belgische loondienst beter pres-
teert dan in Franse. EnWarren
Barguil beter inNederlands-
Duitse dienst.Misschien kunnen
de Fransen geen talent ontwik-
kelen. Ofmisschien zijn die
super-Fransen van vorig jaar

beter gecontroleerd, zijn de duimschroeven aan-
gehaald, zijn de lijntjes in het bloedpaspoort
dichter bij elkaar getrokken.Hoe die Fransen
geendeuk in eenpakje botermeer rijden, dat is
meer verdacht danFroomedie deTour van 2013
nog eens naspeelt.
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België heeft toch zijn klimmer
Maandag finishte hij al
veertiende in La Pierre-
Saint-Martin, in Cauterets
blonk Serge Pauwels (31)
opnieuwuit. Zijn vierde
plaatsweekte een pak
emoties los.

“Kristof Goddaert (begin 2014
overledennaeenval op training,
DNR) was mijn vaste stage-
compagnon”, vertelt Serge
Pauwels tijdenshet lostijdenop
de rollen. “Drie jaar geleden
bekeken we samen de Tour-
etappe naar La Toussuire. De
Fransman Pierre Rolland won
er solo. Kristof keekme aan en
zei: ‘Serge,watdieRollandkan,
datkun jijook.’Toen ikvandaag
de laatste hectometers van de
Côte de Cauterets opreed, flit-
sten de woorden van Kristof
door mijn hoofd. Vandaar dat
kruisteken.”
Bij MTN-Qhubeka zit Pau-

wels niet meer in dat keurslijf
waarin hij de voorbije vijf jaar
(twee bij Team Sky en drie bij

QuickStep)wasverzeild. “Geen
verwijtnaarmijnvorige teams.
Ik ben Patrick Lefevere trou-
wens dankbaar. 2011 was een
pechjaar geweest. Ik brak twee
keermijnelleboog,mijn triceps
warenbijnaafgescheurdnaeen
val, alles zat tegen. Voor het-
zelfde geld ben je het jaar
daarop renner af. Lefevere gaf
mij nog een kans.”

Uiteraard heeft de Antwer-
penaar aan ritwinst gedacht.
“Toen Majka op de Tourmalet
versnelde, bleef ik mijn eigen
tempo aanhouden. In de afda-
ling besloot ik niet op de ande-
ren tewachten. Jeweetnooitof
hij die inspanning bekoopt,
redeneerde ik. Gevolg was dat
ikook indevallei alleenzat, ter-
wijl de jongens achtermij kon-
den samenwerken. Zo ver-
speelde ikde tweedeplaats.Het
waswelzaligomdoordiemen-
senzee als tweede over de top
van een van de meest legen-
darische cols te rijden.”

Feest bij MTN-Qhubeka
Pauwels finishte vierde, maar
dat werd binnen zijn Afri-
kaanse team als een overwin-
ning gevierd. “Serge is een fan-
tastische kerel”, bewierookte
teammanager Douglas Ryder
zijnVlaamsepion. “Wedroegen
aleenpaardagendebollentrui,
de voorbije twee dagen doet
Serge het uitmuntend.” ✓DNR�

K Na een knappe rit finisht
Serge Pauwels als vierde.

KOp de Col
du Tourmalet
begint Rafal
Majka aan
zijn solotocht.
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Zou er één sport
zijn waar

nationalistischer
gereageerd
wordt dan

het wielrennen?
Als de Fransen
iemand hard
bergop zien

rijden en het is
geen Fransman,

roepen ze
met zijn allen:

verdacht

K Romain Bardet, de nummer zes
in de Tour de France 2014, volgt al

op 22 minuten van de gele trui. © TDW


