
oms iswielrennenniet spannen-

der dan gras zien groeien,maar

wehebben een voorproefje

gekregen vanhoe een televisie-

uitzending vanwielrennen er

zou kunnenuitzien in de toe-

komst.Met dank aanAntoine

Vayer en een andere onbekende

mijnheer die de 43minuten

durende beklimming vande

Ventoux vanuit Bédoin, vanaf

de befaamdebocht in het bos bij

Saint-Estève, opYouTubeheb-

ben gezet. Het is te zeggen: die klim stond al

opYouTube,maar zij hebben in een chic

blokjewatts, omwentelingen, snelheid en

hartslag latenmeelopen.

Je ziet dus hoe snel Chris Froome rijdt

in de etappe die hij solo zalwinnen, vóór

NairoQuintana: tot 30 kilometer per uur

bergop als hij aanvalt. Je kijktmee op zijn

powermeter, zijn SRM. Schit-te-ren-de tv.

Dat had ik gisterenwillen zien toen eerst die

jongens vanMovistar de zaak op een lint

trokken en vervolgens toenWout Poels van

Sky overnamen ten slotte toenChris

FroomeNairoQuintana adiós zei.Maar

neen.We zagen eendunne jongen in een

beetje te groot uitgevallen geel shirtweg-

rijden vande rest enwe zagenbovenin de

verschillen in tijd en diewerden steeds gro-

ter. Zo groot datwemet een gerust gemoed

de volgende tweeweken eenmiddagje op

de fiets kunnen endat het terrasje zelfs even

maguitlopen,want deTour is toch voorbij.

Tien ritten, één berg die naamwaard, een

schamele 1.610meter hoog ocharme, en de

Tour editie 2015 is nu al klaar. Zakten onge-

nadig door het ijs: alle-

maal. OpRobertGesink

na,maar die stond al op

achterstand.Was ook

goed: onze Serge Pauwels,

die geen kans kreeg bij

Patrick Lefevere ennu

ruimvóór deEtixx-

QuickStep-kopman

RigobertoUrán eindigde.

En onze andere redelijke

klimmer, JanBakelants?

Diemoest zijn Franse

kopmanRomainBardet

naar boven sleuren.We

hebbennog coureurs,

sire,maar zemoeten

mogen koersen. Ik propa-

geer derhalve de opstand

vandeBelgische renners:

gaat en grijpt uwkansen.

Maar bon, dat filmpje

vanFroome in 2013 opde

Ventoux, daarwas heelwat om te doen.

Vooral omdat Sky vannacht juridische actie

ondernamenbeweerde dat de informatie

was gehackt: de account@oufehwerd

uit de lucht gehaald enhet filmpje van

YouTube verwijderd. Op grondwaarvan is

niet erg duidelijk,want die datawaren in

2013 al vrijgegeven aanL’Equipe, weliswaar
onder de voorwaarde van geheimhouding.

Toen concludeerde eenwetenschapper

(FredGrappe) dat Froome cleanhad ge-

reden.Hijwerdnet niet afgemaakt door

een anderewetenschapper, zijn voormalige

vriend en collegaAntoineVayer. Dat is een

slimme trainer die ooit bij Festina heeft

gewerktmaar daar zo’n traumaheeft op-

gelopendat hij sindsdien bijwijze van

spreken iedereen verdacht vindt die harder

rijdt danhemzelf. Zijn account heet dan ook

@festinaboy. Zo, nuheeft u ookmeteen de

achtergrondbij dit gedoe.

TeamSky dat een onschuldig filmpje

censureert, waaruit juist blijkt dat het niks

te verbergenheeft, was eenparanoïde reac-

tie en eenblunder inzake crisiscommuni-

catie. Ik hebhet filmpje eergisterenavond

nog gedownloadna een tip vanVayer, die

van de censuurwist, en het staat nunetjes

opmijn harde schijf, waar ik het al twee

keer heb bekeken.

Wat zie je? Froomedie aanvalt, heel even

1.000watt vermogen levert en dan eenhalve

minuut ongeveer 600watt. Dat is veel,maar

niet abnormaal. Zijn hartslag is 157 voor

de aanval en 161 erna; niet echt superhoog,

maar het gaat dan ook omeenklimdie drie

kwartier duurt.

De hele klim levert Froome gemiddeld

388watt. Ook dat is nor-

maal voor zijn gewicht

en blijft netjes onder de

6watt per kilogram,

een overigens arbitraire

grens,maar ongeveer

10 procentminder dan in

tijden van epo en bloed-

transfusies. Niks aan de

hand dus?Neen, eigenlijk

niet, behalve dat bij die

aanval zijn hartslag niet

al te veel stijgt. Dat kan

danweer normaal zijn

voor een supergetrainde

atleet, tenzij – aha – hij

eenmotortje heeft om

zijn 110 omwentelingen

rond te krijgen. En daar-

mee is de duivelscirkel

van paranoia en verden-

kingen in het cyclisme

weer rond.

Paranoia
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M In het beruchte filmpje worden de data van Chris Froome (l.) tijdens zijn beklimming van
de Mont Ventoux weergegeven. © RV
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Luxeknecht Porte zorgt voor
unieke dubbelslag bij Team Sky
Daarwashij plots,RichiePorte

(30). Puur op enthousiasme

knalde hij in de slotkilometer

vanLaPierre-Saint-Martinnog

overNairoQuintananaarplaats

twee.HetkosttedeColombiaan

nog kostbare bonificatiesecon-

den en leverde Team Sky de

dubbel op.

“Hetvoeldealsof ikQuintana

bestal”, zei de Australiër na de

rit. “Maarhey,dat iskoers.Chris
Froomewasgewoonwegfantas-

tisch.Hoedaf ook voorGeraint

Thomas. Hij stond goed in het

klassement bij aanvang van

deze rit en had het ook rustig

kunnenbekijken. Inplaatsdaar-

van verzette hij bergenwerk.”

Thomas kwam uiteindelijk

bovenalszesde.Enhethadnog

beter gekund, foeterde hij. “Ik

zat lange tijd gevangen in het

wiel van Tejay van Garderen.

Toen kon ik eindelijk reageren

op een uitval van Valverde en

Voeten opde gronddus.”

Dankzij Froome en Porte is

Skydeeersteploegdieerdus in

slaagt om tweemaal de eerste

tweeplaatsentebezetten ineen

bergrit in de Tour. De grote

teams die in het verleden deze

wielerkoers domineerden – La

Vie claire (Hinault-LeMond),

Banesto (Delgado-Indurain),

Telekom (Riis-Ullrich) of zelfs

US Postal (Armstrong) – slaag-

den daar nooit in. �DNR/JDK/BA�

toch nog een mooie ereplaats

behalen.” Thomas rukt ook op

naareenvijfdeplaats inhetklas-

sement. “Een prachtige dag,

voormij en voor de ploeg.”

Toch temperde Porte de

euforie. “Ditwasslechtsééndag

indeTour.Wemogennietgaan

zweven. In2013werdenweook

één en twee in de eerste

Pyreneeën-rit (metaankomst in
Ax-3 Domaines, DNR/JDK/BA).
Daarna kregen we het lastig.

M Richie Porte
neemt kopman
Chris Froome
op sleeptouw.
© AP

tor, maar vandaag bleek hij ook te pakken. Al

mogen we hem niet afschrijven. Dit was geen

gewone bergrit, met maar één beklimming. Er

komennu andere ritten aan,metmeerdere cols,

dat ismeer zijn natuurlijke terrein.”

Quintana dus. Maar twijfelen doet Brailsford

niet; daarvoor vindt hij zijn ploeg te sterk. “Raar

dat mensen daarover verrast zijn”, zei hij.

“Thomasbevestigtwatwijaldie tijd inhemgezien

hebben.VanPorte leekmenal vergetendathij in

deeerstehelft vanhet seizoendebeste renner ter

wereld was. Hij werd afgeschreven na de Giro,

maariseenvandesterksteklimmersvanhetpelo-

ton. EnFroome is gewoonbriljant.”

Spaanse coalitie
De grootste verliezer na de eerste bergetappe is

zoals gezegd Vincenzo Nibali, de Tour-winnaar

van2014.Zijnverval tekendezichaleentijdjeaan.

Hij verloor tijd op Neeltje Jans, op de Muur van

Hoei,opdeMûr-de-Bretagneenreedzondagmet

Astana eenmatige ploegentijdrit.

DanAlbertoContador,demandiezograageen

dubbelslag wil slaan door in één jaar de Giro

d'Italia en de Tour de France op zijn naam te

schrijven.AlleswijsteropdatdeSpanjaardteveel

hooi op zijn vork heeft genomen.

Op de rustdag werd bij zijn ploeggenoot Ivan

Basso bovendien teelbalkanker geconstateerd.

Die klap kwam zo hard aan bij Contador dat hij

opderustdagnieteensoverdeTourwildepraten.

Een ziekte bij een ploeggenoot met wie je de

kamer ligt en op trainingskamp bent geweest,

relativeerthethelecircus.Contadorvindtzichzelf

terug op vierminuten vande geletruidrager.

DeverrassendsterivaalvanFroomeleekvoor-

alsnog Tejay van Garderen. Voor de aanval van

FroomeopdeColdeSoudetbedroegzijn achter-

stand slechts 12 seconden, na gisteren is hij een

iets minder serieuze concurrent geworden. Van

Garderenstaatnogsteedsopplektwee,maarmet

eenachterstandvanbijnadrieminuten.Nietsaan

dehandvoordeAmerikaan.Zijndoel iseenpodi-

umplek, hij ligt nog altijd op schema.

Blijft over Nairo Quintana. De kleine

Colombiaankonhet langstemeevoordatFroome

gas gaf. Van alle potentiële Tour-winnaars hield

hij de schadehetmeest beperkt.

En nu?Wat is het antwoord op de ontketende

Froome en het oppermachtige Sky?

Waarschijnlijk zullen meerdere ploegen de

komende dagen de handen ineen slaan om één

front te vormen. Een Spaanse coalitie van

Movistar en het Tinkoff-Saxo van Contador

bijvoorbeeld. �BA/JDK/VK�
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‘Froome kan nog pech hebben,
er kan een gevaarlijke vroege

vlucht wegrijden en
de concurrentie zal het
hier ook niet bij laten’
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