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isteren deed een vergeten ploeg
mee in de laatste etappe. Rood en
wit. Lotto stond opde shirtjes.
Soudal ooknog. Lotto-Soudal:
long time, no see. Gingendie niet
wat doen in het algemeen klasse-
ment? Ja toch?Enwat is het
geworden?ThomasDeGendt viel
aan als geen ander,maarwerd
73ste op 2u43. TimWellens stond
gisteren vóór de circusrit naar de
Champs-Élysées op 3u39:58. Dat is
een eind vanhet oorspronkelijke

plan: ergens in de buurt van de tiende plaats
eindigen.
TimWellens is jong, is een talent en verdient

krediet,maar hadden ze rondhemnietwat
anders kunnen aanpakken?
Wellens is nooit op eenboude
uitspraak betrapt,maar de
entourage liet on en off the
recordwel verstaan dat het
dit keer anders zouworden.
Wellens zelf kreeg een radio-
dagboek – niet zo’n bijster
geslaagd concept – enhet team
namzelfs een embedded
journalistmee.
AndréGreipel rijdt ook

voor Lotto-Soudal enhij pakte
gisteren in dezeTour overwin-
ning nummer vier, de laatste
jaren zowat vaste prik voor de
beste sprinter vandemaand
juli. Na zewekenniet te heb-
ben gezien,was het gisteren
één en al rood-wit daar op kop
vanhet peloton. De dolle
vreugde achteraf is hun
gegund,maar als je er even bij
stilstaat, blijft het een vreemd
gezicht: een semi-overheids-
teamwaar deBelgen zich de
naaduit het lijf rijden omeen
Duitser te helpenwinnen.
Waar dat past binnenhet
grotere plaatje vanhetGroot
BelgischWielerproject dat ooit
op stapel staat/stond (?),moet iemand toch
eens komenuitleggen.
Dat project bestaat/bestond (?) en ik kanhet

weten,want in een ander levenwas ik er zijde-
lings bij betrokken.Hetwas bedoeling omrond
de basisfinanciering vandeNationale Loterij
met andere investeerders-sponsors – zelfs de
NMBS zouopde kar springen – een sterk
Belgisch team te bouwendat in deWorldTour
met Belgische renners zou scoren. Ridleywas
trekker vanhet verhaal enwe zijnmet die

powerpoint vanhet project nog bij deministers
Reynders enPeeters gaan aankloppen.
Een Sky à la flamandewas de bedoeling,

maar daar zijnwe voorlopig nog even van
verwijderd. Neemnu JensDebusschere. Zonde
dat die nietwordt getraind omAndréGreipel
te kloppen en zelf sprints tewinnen,maar zich
volledig in dat treintjemoet opofferen.
Zonde ook dat zelfs klassementsmanTim

Wellensmee op kopmoest rijden.Het is in de
Tour echt het een of het ander. Of je gaat voor
sprintetappes, inclusief eenhele opgezette
sprinttrein, en bijwinstmaak je jezelfwijs dat
je hetwereldkampioenschaphebt gewonnen.
Of je gaat voor een klassement. Beide ambities
verenigen binnen één team, is een beetje lastig
(tenzij je Peter Saganbent,want dan kanhet

allemaal).
Lotto-Soudal zou volgend

jaar nietmeer zomikken ophet
klassement. Tot herroeping, bij
overheidsdecreet als het even
kan, is dat oerdom. In deTour
draait het omhet podiumen
als deNederlanders zes en
zeven kunnenworden, dan
kunnenwij dat ook. Serge
Pauwels en JanBakelants zijn
nude beste Belgen opplaatsen
dertien en twintig. Hulde daar-
voor en dan te bedenkendat
Bakelants zich de naaduit het
lijf heeftmoeten rijden voor
Fransen,wat danweerwel
normaal is, want hij behoort
tot een Frans team.
InBelgië hebbenweonze

wielerprioriteiten niet goed op
orde. DeTour is belangrijker
dan alle andere koersen samen,
maarwij doen alleenmaarmee
voor een ritje dat de grote
namen laten schieten. Geen
wonder dat het aanstormend
talent eerder droomt van
NokereKoerse. DeTour de
France?Niet belangrijk. Van
Belgisch kampioenPreben

VanHeckewas opFransewegen geen spoor
te bekennen,want die rijdt bij een teamdat
geenwildcard kreeg.
Belgisch kampioen tijdrijden ende beste

Belgische ronderenner vande laatste jaren,
JurgenVandenBroeck,was er evenminbij: hij
mocht nietmee vanLotto-Soudal. De twee best
betaalde Belgische renners, PhilippeGilbert en
TomBoonen, reden omdiverse redenen ook
nietmee. Zijwerden vorigweekwel één en
twee. In deGrote Prijs PinoCerami.
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H Jens Debusschere van de Belgische Lotto-Soudal-ploeg heeft zich in de Tour moeten leegrijden
voor sprinter André Greipel. © BELGA

eroveral’

voeten spelen. Ik komop voorwie ik ben en
verdedig vurigwaar ik in geloof.”

‘Nooit gedachtdathij dit niveauzouhalen’,
zeiClaudioCorti, je ex-ploegleiderbij
Barloworld. ‘Eenniveaudatwenietmeer
zagen sindsUllrich, Pantani enArmstrong.’
“Cortiwas ook demandie in 2008 al zei: ‘deze
jongen staat ooit ophet podiumvandeTour’.
Op datmomentwasmijn beste resultaat in de
Tour een vijftiende plaats in een tijdrit.Maar ik
wens niet vergeleken tewordenmet een genera-
tie renners, vanwiewe vandaag preciesweten
hoe ze hun erelijst bij elkaar hebben gefietst.”

Hoelangzie je jezelf nogal dieopo'eringen
maken invoorbereidingopdeTour?
“Ik hou vandit aspect vanhetwielrennen.
De opofferingen, het trainen, het hardewerk:
het iswatme ’smorgens vroeg uit bed licht.
Niet de eerzucht of de drangnaar beroemdheid.
I just love ridingmy bike.” ⇡JDK�

Pauwels:
Laatbloeier
in de Tour

Na twee jaar Team Sky en drie
jaar QuickStep mocht Serge
Pauwels (31) dit jaar bij MTN-
Qhubeka het knechtenjuk van
zich afgooien. Al heel vroeg op
het seizoen kreeg hij zekerheid
overTour-deelname,waarPau-
wels zich minutieus op voor-
bereidde.
Dat legde de Antwerpenaar

geen windeieren. In de etappe
vanAntwerpennaarHoei trok
hij een eerste keer in de aanval.
Dat hij in de kasseienrit een
kwartier verloor na een val,
was een geluk bij een ongeluk.
In de eerste Pyreneeën-etappe
klom hij met de beteren naar
boven en dat gaf hem het ver-
trouwen om dag na dag in de
aanval te trekken. Het leverde
hem drie top tienplaatsen op
en een 13de plaats in het klas-
sement, de beste Belg.
Pauwels haalt hetmaximale

uit zijn lijf en is, samen met
zijn hele team, een van de
revelaties van deze Tour. ⇡DNR�

Valverde:
‘Podiumwas
maximum’

Hij heeft klassiekers gewonnen,
rittenkoersen en een grote ron-
de (de Vuelta in 2009), maar
gisteren ging eendroom in ver-
vulling voor Alejandro Valver-
de. “Het podium halen in de
Tour is iets waar ik mijn hele
leven op heb gejaagd”, zei de
35-jarige Spanjaard. “Het is ge-
weldig om derde te worden,
omdat ik alles gegeven heb.”
Dat was er op Alpe d’Huez

duidelijk aan te zien: Valverde
konnade aankomst zijn tranen
niet bedwingen. De nummer
twee van Movistar al vroeg in
de aanval om als springplank
te fungeren voor zijn kopman
Quintana. “We hebben tot de
laatste rit geprobeerd omFroo-
me los te rijden”, zei Valverde.
“Ik hebmezelf opgeofferd voor
Quintana, omdatwedezeTour
wilden winnen. Bijna was het
nog gelukt,maar chapeau voor
Froome, hij was de sterkste.
Wij zijn tweede en derde:meer
konden we niet vragen.” ⇡BA�

Pinot viert op Alpe d’Huez
Ook Frankrijk kreeg nog
eenwinnaar: Thibaut Pinot
(25) reed solo naarwinst
opAlpe d’Huez. De renner
van FDJ redde daarmee zijn
zomer en geeft de Franse
Tour-ambities voor de
komende jaren zuurstof.

Na Bardet heeft dus ook Pinot
zijn revanche beet. De twee
jongeFransenhaddenzich
in Mende in de
lurenlatenleggen
door Cummings.
Pijnlijk verhaal. In
een Tour waarin de
thuisrijders lang onder-
maats presteerden, was de
Franse ontgoocheling bijna
fysiek tastbaar. “Weer een
opdoffer”, klonk het bij sport-
krantL’Equipe.

Bardet sloeg terug inde rit over
de Glandon en de Lacets de
Montvernier.Pinotdeedhetmet
nogmeerstijl: hijwonzaterdag
deprestigieuzeetappemetaan-
komst in Alpe d’Huez. Na
Rollandin2011enRiblonin2013
ishetdederdeFranseritzegeop
rij op demeest bekendeAlp.

“Dit is de etappe die iedereen
wilde winnen”, wist Pinot zijn
overwinning meteen naar
waarde te schatten.
Voor sommigen genoeg om

de jongeman uit te roepen tot
een toekomstig Tour-winnaar.
Eenbeetjesnel,weethijzelfook.
“Mijn zestiende plaats is geen
vooruitgang invergelijkingmet
vorig jaar”, zei hij. “Anderzijds

benik indezeTourwel
goed geëindigd. Ik
bengegroeid indie
drie weken. Het is

niethelemaalgelopen
zoals ikhetmehadvoor-

gesteld, maar uiteindelijk
zou ik niks veranderen aan
deze Tour. Deze maand was
belangrijk voorhet vervolg van
mijn carrière: ik heb veel
ervaring opgedaan.” ⇡BA�

H In bocht 7
baant Chris
Froome zich
een weg naar
de top van
Alpe d’Huez,
met Richie
Porte als
gangmaker.
© ANP
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