
Een onwezenlijk uurwas het aan de bus
van Etixx-QuickStep,meteen na afloop
van de zesde rit. Ploegleiding en renners
die verward reageerden, feestvarken
Zdenek Stybar enthousiast rond de nek
vlogen,maar finaal keihard vloekten. Tony
Martin (30)moet de Tour verlatenmet
een gebroken sleutelbeen. ‘Hij is demotor
van het team. Dit is echt shit.’

Beeld u het even in. Brombeer Mark Cavendish
die totaaldeklutskwijt is, vanpureontreddering
zelfs aanhet stamelen gaat. “Ik zagTony vallen...
Zo raaromtezien, youknow.” Hij tuurdehij vlak
nadestreep inhetoneindige.Plotsverscheeneen
brede glimlach. “Ik ben zo blij voor ‘Styby’. Deze
rit was hem op het lijf geschreven. Hij verdient
het. (weer bloedserieus)Maar hoe gaat het met
Tony? Ik ben zo bekommerd omhem.”
Vermote,Kwiatkowski,Golas,Trentin, de jon-

gens die hunverkrampte kopmanover de streep
hadden geduwd, allen wisten ze het met stellige
zekerheid. “Sleutelbeen.Het isover.”Het tv-beeld
maakte dat ook duidelijk. Martin tastte meteen
naarzijn linkerschouder. “Hetbeenstakerzover
uit”,hieldploegleiderWilfriedPeeterszijnhanden
een vijftal centimeter uit elkaar.
Aande teambuswasdeverwarringcompleet.

Teammanager Patrick Lefevere belde, sms’te en
twitterde erop los. Op zoek naar bevestiging. Of
liever, in het diepst van zijn verlangen: ontken-
ning. “Laathetnietwaarzijn.”De interviewsgin-
genmassaaldezelfdekantop. “Eendubbelgevoel.
BlijmetdeetappezegevanStybar, intriestdatwe
opdezemanierdegele truiverliezen.Tony isniet
enkel een van de belangrijkste locomotieven in
de spurttrein van ‘Cav’, hij is ook de motor van
het teamindeploegentijdrit vanzondag,waarin
we als een van de favorieten zouden starten.”

Banale val bergop
Dé vraag die iedereen in de ban hield op dat
moment: waar is Tony? Martin, man van staal,
zat doodleukdehonneurswaar tenemenachter
het podium. Gevallen in de laatste 3 kilometer,
officieel gefinisht. Hier dus, diemaillot jaune. De
podiummissenhaddenallemoeitevandewereld
omhem een nieuw exemplaar over het hoofd te
trekken.Metpijnlijkegrimashiefhijdebloemtuil
en het Crédit Lyonnais-leeuwtje hoog. Van het
podium ging het samen met ploegdokter Helge
Riepenhof de ziekenwagen in.
Iets voorzeven, tweetopMartinsaccountmet

dehardediagnose: sleutelbeengebroken. InTony
Martin-taal: “Ikprobeermorgenalsnogvanstart
te gaan in de zevende etappe.” Aspiraties die
Lefevere al snel de kop indrukte. “We zijn hem
kwijt.OpgaveTonyMartin.”Endatnaeenbanale
val bergop, waarbij hij het achterwiel van een

uitzakkende concurrent aantikte.
Martin vloog gisteravond van-

uitLeHavredoornaarHamburg,
waarhijmeteenwerdgeope-
reerd. “Aan de finish dacht
ik nog niet aan op-geven.

Maardezeblessuredwingtme
ertoe. Eenharde beslissing voor

een vechter als ik. Dit lijkt wel een
slechte film. Ik voel me enorm ver-
drietig, en tegelijk blij voor Stybar.
Ik drukte hem op het hart dat hij
vooral niet triest moet zijn voor
mij, hij moet genieten van zijn
dag. �JDK⇧

Primeur: de bollen
gaan naar Afrika
Daniel Teklehaimanot (26) uit
Eritrea isdeeersteAfrikaandie
debolletjestruimagaantrekken.
De renner van MTN-Qhubeka
heeftdaarmeezijndroomwaar-
gemaakt,wantditwasdereden
waarom hij naar de Tour is
gekomen.
De Zuid-Afrikanen Daryl

Impey (geel) en Robert Hunter
(wit) droegen eerder al een lei-
dersshirt in de Tour, maar de
bergtrui was nog niet gelukt.
Teklehaimanotmoestenzoude
eerste Afrikaan worden om de
bolletjes te dragen. In juni was
hij al de eerste van zijn conti-
nent om de bergtrui te pakken
in deDauphiné.
“In de Tour wil ik hetzelfde

doen”, kondigde hij toen stoer
aan. Teklehaimanot kwamgis-
terenalseerstebovenopdedrie
klimmetjesvanvierdecategorie
en slaagde zo in zijn opzet.

“Dit is een grote stap
voor het Afrikaanse
wielrennen”, zei hij. “Ik
was heel zenuwachtig,
want dit was mijn grote
plan. Nu ben ik heel trots.
Dit is een dag die ik nooit
zal vergeten. Ik ben ook blij
dat ikzokanhelpenomgeld
te verzamelen voor ons soci-
aal project. De ploeg wil vijf-
duizendAfrikaansestudenten
aan een fiets helpen en door
hier op het podium te staan,
kunnen we misschien meer
fondsen verwerven.”
De vraag is nu hoelang

Teklehaimanot standhoudt in
deze Tour. Hij kan een stukje
bergopfietsen,maar een echte
klimmer ishij niet. “Wat erook
gebeurt, we staan op de kaart
in deze Tour. En ik heb ge-
schiedenis geschreven”, zei de
renner. �BA⇧

e zon scheengisterenheerlijk.De zon
is in deTourophaar best als je in de
zonkunt blijven zitten en staan, net
genoegopwarmtomgeenkoud te
krijgen enniet te veel opwarmtom
niet te transpireren.Valt zelden voor,
maar gisterenkreegde zon tienop
tien inhetVillage deDépart,waar ik
voorhet eerstweer eenswas enwaar
hetmij heel snel duidelijkwas: je
blijft er eigenlijk beterweg, ondanks
die gratis krant bij Crédit Lyonnais.
Anderzijds is dat ongeveer de

enigeplekwaar je nog eens een collegauit ver-
vlogen tijden tegenhet lijf loopt, zoals Benoît
Lallemant vanL’Equipe,metwie ikuren, dagen
enwekenaan randenvanallerlei zwembaden
over dehelewereldhebgesleten. “Je suis chef
maintenant”, zei Benoît. En ik antwoordde:
“Désolé pour toi,mes sincères condoléances.”
Inhet verlengde vandeVillage staandebussen

opgesteld vandeploegen.Niet dat daar veelwiel-
renners uitkomen.Mekaniekers, diewel,maar
die hebbenhet altijd druk.DavidBombekewas er
ookbij BMC.Werktmet dertienman in zijnkine-
boîteMove2Improve,maardoet deheleTour. “Ik
hebmijweer eens latenoverhalen.”Hij hadnog
geen spijt.
BijAG2Rstond eenbevallige jongedame

te blinken.Datwasde immer
opgewekte JasmineVangrieken.
Morgengaat zeweernaarhuis.
“Ermoet iemandgeld verdienen
terwijl demannenopfietsvakan-
tie zijn.”Heerlijkemadam,die
vandeweekduizendangstenuit-
stond toen zeopde trein sms’jes
kreegdat haarmanJohan
Vansummeren indie zware val-
partijwasbetrokken. Een slimme
opde treinwildehaar ooknoghet
filmpje laten zien,maardatwei-
gerde ze. Er is veel vel van Johan
aanhet asfalt blijvenhangen,
maar vanopgevengeen sprake.
Alle begrip daarvoor,wielrenners
zijn geen voetballers.
Even verder en even later kre-

genwedeovertreffende trap te
zienbij het verplichte tekenenvan
hetwedstrijdformulier. Eenoud
mannetje hees zichnaar boven,
liepwat gekromdopde tafel toe,

hieldmet zijn anderehand zijn rompopdegoede
plaats en grimaste toenhij zijn krabbel zetten.
Vervolgensdaaldehij het trapje af, duidelijk in
veel pijn.DatwasMichaelMatthews vanOrica-
GreenEdge.
Matthewsheeft een rib gebrokenofmeer dan

één,wantniet alle schade valt altijd uit de beeld-
vormingop temaken. Ikweet niet of udat al eens
is overkomen, zo’n gebroken rib (gekneusd is ook
al goed),maarbij elke ademhaling gaat eenpijn-
scheut door je lijf. Aangezienhet uitgesloten is
dat je vanAbbeville naarLeHavre rijdt zonder
eenkeertje of tweeduizenddieper te ademendan
normaal, heeftMatthews veel pijn gehadgisteren
en zal hij de komendedagennog veel pijnhebben.
Je vraagt je afwaaromdie kostewathet kost

in deTourwil blijven.Deploeg vraagt het niet en
dedokters zijn tegen. IdemvoorAdamHansen,
die bij Lotto-Soudal aan eenwat vreemdrecord
bouwt, jarenna elkaar dedrie grote rondes rijden.
Als hij daarnu zouuitstappen, zouhij het record
vanMarinoLejaretta (twaalf grote rondes in vier
jaar),moetenopgeven.Hij zit nu aan elf. Ook zijn
dokterwildehemnaarhuis sturen,maarHansen
bleef – het recordnietwaar – en stuurde een tweet
dewereld indie er niet om loog: “Ik eet pijn voor
ontbijt.”
Misschien vindendebewonderaars vanhet

cyclismedat fantastisch,maarhet is te belachelijk
voorwoordendat uitgerekend
hetwielrennenmet die beladen
geschiedenis van foutehelden
ooknog eensmasochisten gaat
vereren.
Massale pijnstilling is zelfs

gevaarlijkwanthet lichaam
smeekt omrust, het herstelwordt
lastiger en langer endat alles
werkt overmedicalisering inde
hand.Geen enkele vandie zwaar
gevallen renners die nietmini-
maal dedagdoorkomtmet 4
gramparacetamol of nog erger,
opTramadol.Dat zijn geen verbo-
denmiddelen, voor alle duidelijk-
heid,maarniet alleswat niet ver-
boden is,moet zomaarworden
geduld.Dokters die dit toestaan,
zouden toch eenshuncursus
medische ethiek opnieuwmoeten
lezen.Of zelf vertrekkenuit de
Tour als hun rennernietwil
luisteren.
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Het is
te belachelijk
voor woorden
dat uitgerekend
het wielrennen,
met die beladen
geschiedenis
van foute
helden, ook
nog eens

masochisten
gaat vereren

EMet een
gebroken rib
rijdt Michael
Matthews naar
de aankomst
in Le Havre.
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