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(On)geluk
at hebbenwegeleerd inhet eersteTour-
weekend?Geen sport autodestructiever
danhetwielrennen.Net aande voor-
avondvandeoppapiermooiste en span-
nendsteTour in jaren, na eenopmedici-
naal vlak relatief rustigwielerjaar, slagen
ze er toch inomdie sportwéér inde ver-

domhoek te zetten.MaarwasLarsBoommet zijn
lage cortisolwaardenuzo’nheisawaard?Dat hele
MPCC,Mouvement pour leCyclismeCrédible is dat
zo veel aandachtwaard?Alleen al denaam: bewe-
ging voor geloofwaardigwielrennen, debondzon-
dernaamvandekoers als hetware. Inwezen is het
simpel: corticosteroïdengebruik ís eenprobleem in
hetwielrennen,maarhetWADAweigert lagere
cortisonedrempels te hanterenwaardoorhet zou
wordenmisbruikt.WaaromhetWADAniet stren-
gerwilworden, is niet erg duidelijk,maarwellicht
heeft dat temakenmet deunieke situatiewaarin
hetwielrennenals vermeende grootverbruiker zich
bevindt.Aandat laatste kan ergwordengetwijfeld,
wantmetnamedeatletiek is inhetzelfde bedje
ziek, alleenheeftmendaarniet demasochistische
behoefte omde eigen ellendeuit te vergroten.
Dus is deUCI slimenzegt:wij volgenhetWADA.
DatwasbuitendieMPCC’ers gerekend: diemoes-
ten zonodigheiliger zijn dandepaus enandere
waardenhanteren.Dat ismooi, zolanghet aanbe-
velingen zijn,maar je bentmeer dan eenbeetje de
wegkwijt als je opbasis vankadukewetenschap
mensengaat vragenomniet te starten indebelang-
rijkstewedstrijd vanhet jaar en er ooknog conse-
quenties aan verbindt als
je die aanbevelingenniet
volgt.Het tegenargument
houdt evenzeer steek:
Astana is natuurlijk hypo-
criet dat ze eerst lidwor-
den vandatMPCC,maar
zich vervolgensniet aan
debelachelijke regels van
hunonnozel clubjewillen
conformeren.
Wathebbenwenog

geleerd?Dat je de organi-
satoren vandeTour veel
kunt verwijten – bijvoor-
beeld geen respect voor
de ploegen, de renners en
hetwelzijn vande sport,
en dat kan toch al tellen –
maar niet dat ze geenpar-
cours kunnenbouwen.
Somsdenk je dat het aan
Michel en José ligt dat
elke rit de allure krijgt
van een super-WK.Neen
hoor, het is echtwel de
verdienste vanASOdat je
begint te kijken,merkt
dat er nog 100 kilometer
te gaan zijn en denkt ennudoe ik nog eenhazen-
slaapje en ik hoor hetwel als ze beginnen sprinten,
maar gewoonwakker blijft en je verbaast overwat
er allemaal gebeurt. Bon, dat is in rit twee.
Misschien is dat in rit twaalf anders,maar dat zien
wedanwel. Vandaag krijgenwe eenWaalse Pijl.
MorgenParijs-Roubaix.
Dat in hetwielrennen geluk iets iswat je kunt

afdwingen en ongeluk iets iswat je kuntminimali-
seren door bijvoorbeeld attent voorin te rijden.
Alberto Contador reed vorig jaar niet voorin toen
hij over de kop ging in een gevaarlijke afdaling
waarin hij ooknog eenswilde eten.Hij reed ook
niet voorin toenhij in 2009 in de rit naar
Montpellier door zijn eigen ploegmaat Lance
Armstrong in de zakwerd gezet.
Hij heeft zijn lesjewel geleerd en gisteren zat

Contador voorin in een regen- enwindetappe
waarin ooknog eenswerd gevallen. Chris Froome
zat ook voorin,maar dat is geen kunst,want die
heeft dan ook de cx van een aardappelmesje. Hij
liet zijn superploegwel nietwerken. Flauwvandie
Sky’s. VincenzoNibali zat daar niet, Nairo
Quintana ookniet en toen ging het van kwaadnaar
erger. Nibali reed ooknog eens lek en zoals hij
vorig jaarmet verve alle obstakels ontweekwaar
zijn concurrentenwel tegenaan reden, is nu de
regerendeTourwinnaar het voorlopige haasje,met
de nadruk op voorlopig.
Ongeluk komtmet de fiets en gaat te voet, het is

niet anders enwemoeten eraanwennendat
de strijd in hetwielrennenmeebepaald
wordt door het geluk vanhetmoment
en daaromniet altijd even zuiver
verloopt. Dewinnaar vande
Tour is niet altijd de allersterk-
ste,maar nooit een zwakke,
dat is al iets.
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Geen zege, geen geel
Etixx-QuickStep baalt: Cavendish en Martin staan door fouten met lege handen
Dekopjes hingen, bij Etixx-QuickStep.
Je zou voorminder. In de laatste
vijfhonderdmeter gaven ze ritzege
én gele trui uit handen. Teammanager
Patrick Lefevere baalde als een stekker.
Neeltje Jans: decor voor een zelfmoord
in twee bedrijven.

Allehensaandek.Hetwasméérdanooitvantoe-
passing opwegnaar het kleinewerkeiland in de
Oosterscheldekering tussenSchouwenenNoord-
Beveland. De wind blies fors, de hemelsluizen
opendenzich.Gesmaakte ingrediëntenvooreen
coup, vonden ze bij Etixx-QuickStep. Het team
heeft ereenpatentop.Vlaams-klassieke toestan-
den: ze inspireren. En dus hengelde Patrick
Lefeverebijhet aanhorenvandeweersvoorspel-
lingen aan de start in Utrecht al uitvoerig naar
potentiële bondgenoten. “Wij willen oorlog
maken.Wie doetmee?”
Verkenners Tom Steels en Rolf Aldag deden

hunwerk.Terwijl hetpelotonnog rustig spon in
dezon, zagenzijhetontij bovenZeelandhangen.
De infowerdvakkundigdoorgespeeldenopgoed
60kilometer vandefinishbegonnen zebij Etixx
methet sloopwerk. “Hetpakwasopdatmoment
al volopaanhet splitten.Maarhetwas een reeks
valpartijen die de definitieve kopgroep van 26
creëerde”, volgens Lefevere.

Weinig bondgenoten
Lefeveres troepenblonkenuitdooreenverplette-
rende numerieke meerderheid. Klassements-
renner Uran, topspurter Cavendish, wereldkam-

pioen Kwiatkowski, Stybar, Martin, Renshaw.
Maakt zes.AlleenBMCdeed evengoed.
Met die bondgenoten viel het enigszins tegen.

“EnkelTinkoff-Saxonammeezijnverantwoorde-
lijkheid”,morde Lefevere. “Al de rest niet. Vooral
Skysteldemeteleur.”Op40kilometervanNeeltje
JanskreegLefeverehaasteenberoerte. “Plotsviel
verdorie de wind weg. Ongelooflijk, maar waar.
Eenmirakel,maardaninnegatievezin.Detweede
groep keerde terug tot op 50 seconden. “Over en
uit”,dacht ik. “Gelukkigbleefdekloof intact.Maar
gaat die wind niet liggen dan sprekenwe nu niet
over een verschil van 1.28,maar van5minuten.”

Te vroeg, te laks
Soit. Zo kon het wel voor Uran en co. De
Colombiaanse schaduwfavoriet genoot mee van
de interessante bonus die Froome, Contador en
Van Garderen bij elkaar hadden gefietst. En,
belangrijk: er lagen tweegoudenprijzenvoorhet
grijpen. De ritzege met Cavendish, het geel met
Martin.Tweekapitale foutenlaterbleefervaneen
spetterend feestje niksmeer over:
Eén.Renshaw trekt véél te vroegde spurt aan,

waaropCavendishopzijnbeurt tesnelaandebak
moet. “Godgeklaagd”, vondLefevere. “Dit is geen
massaspurt, hé. Waarom doen Renshaw en
Cavendishdatnu?Lottohadal20kilometer lang
geen poot meer uitgestoken. Misschien hadden
wehet initiatiefvooréénkeeraananderenmoeten
laten. Maar goed, achteraf is het makkelijk
praten.”
Twee. Cav houdt de benen stil, waardoor

Cancellaraderdewordtenhetgeelgrijpt.Lefevere:

“In de slotmeters spurt hij niet meer door. Daar
kanjeachterafboosomzijn,maarhetisdeinstinc-
tieve reactie van een topspurter. ‘Cav’ is eenwin-
naar.Alshijvoeltdathijgekloptgaatworden,stopt
hijmet trappen.”OokdegedupeerdeTonyMartin
bracht begrip op. “Ik ben ontgoocheld. Maar ik
snap Mark. Hij gaat voor de ritzege. Cancellara
heeft dat goedbekeken.”

Op de sociale media kreeg Cav echter de volle
laag.Trouwaanzijn temperament, reageerdehij
pisnijdig. “Als ik had kunnen doortrappen voor
een derde plaats, had ik dat ook gekund voor de
overwinning. Sommige imbecielen denken dat
wielrennen een computerspelletje is. Probleem
is dat socialemedia en tv die kerels dan nog een
forumgevenook. Ik vindhetoprecht ‘klote’ voor
Tony.”
Een ‘klotegevoel’ was ook wat Lefevere er aan

overhield. “Wekwamenonzebeloftenaenmaak-
tenoorlog.Maarde laatste 500meterdraait alles
inde soep.Ongelooflijkbalen isdit.Het geel isnu
definitief weg. DeMuur van Hoei wordt te lastig
voorMartin, vrees ik.” ✓JDK�

‘Sommige imbecielen
denken dat wielrennen
een computerspelletje is’

MARK CAVENDISH

Blij als een kindwas hij:
Fabian Cancellara (34)
beleefde een topdag.
Na eenmisluktemissie
in de tijdrit veroverde hij
aan het einde van rit 2
alsnog de gele trui.

Fabian Cancellara straalde gis-
terenmet zijn gele trui.Hetwas
de29stekeer in11 jaartijddathij
de leiderstrui in de Tourmocht
aantrekken. Daarmee is hijmet
voorsprongdebestevanallenog
actieverenners.Tervergelijking:
Voeckler droeg hem 20 keer,
Nibali 19keer,Froome14keeren
Contador 11 keer. In de eeuwige
ranking staat de Zwitser 12de –
uiteraardisMerckxdebestemet

96geletruien.Vandeniet-Tour-
winnaarsdoetenkelRenéVietto
(1939-’47) betermet31 truien.
“Dat iknogeenkeergeelmag

dragen, betekent heel veel voor
me”, zei Cancellara. “Ik heb het
al gezegd: hoogstwaarschijnlijk
is dit mijn laatste deelname. Ik
wilde niet anoniem uit de Tour
verdwijnen. Ik hadmijn zinnen
gezet op de proloog, maar dat
werd een grote ontgoocheling.
Ikhadnooit gedachtdat ik inde
tweedeetappeeenkanszoukrij-
genomalles goed temaken.
“Eigenlijk had ikhet lastig: ik

wasdiepgegaanzaterdagenhad
geenenergieopoverschot.Maar
plots splitste de groep, ik weet
zelfs niet hoe, en was ik mee.

Uiteindelijk kwam ik zelfs kort
voor de ritzege. Ik durf niet zeg-
gen wat er was gebeurd als de
lijn tienmeter verder had gele-
gen.” Dan had hij wellicht
gewonnen,wantCancellarareed
de beste spurt van allemaal,
alleenmoest hij van iets verder
komen. Dat hij sneller was dan
Cavendish enGreipel valtmaar
op éénmanier te verklaren: de
etappewaszwaar,doorderegen
endewindzatniemandnogfris.
Cancellarahadboniseconden

nodigomleiderteworden,maar
toen hij over de finish kwam,
wist hij niet of hij wel degelijk
derdewas. “Ik twijfelde”, zei hij.
“Ik moest eerst de beelden zien
voor ikhetwildegeloven.”

Vraag is nu of Cancellara in
staat zal zijn omzijn trui te ver-
dedigen. De aankomst op de
Muur van Hoei is in principe
niks voor hem, of kan hij daar
ook stunten? “Ik ben een vete-
raan,maarikvoelmenogjong”,
zei hij.
“Maareerlijk: deMuur is een

groot vraagteken. Het wordt
mijn debuut, want ik heb de
beklimming nog nooit gedaan.
De bedoeling was om er niet te
veel te verliezen om dan in de
kasseienritdeverlorentijd
te proberen terug te
pakken.Misschien
moet ikme aan
dat plan hou-
den.” ✓BA�

Gele Cancellara ‘wilde Tour niet anoniem verlaten’
P ‘Dit bete-
kent heel
veel voor
me’,
zei Fabian
Cancellara.

P Etixx-QuickStep deed met zijn sloopwerk het peloton definitief splitten. De vruchten ervan plukken kon het team niet. © BELGA


