
andaag zal u horen vertellen

over vroeger. Bijvoorbeeld dat

het exact vijftig jaar geledenwas

dat Bernard Thévenet de gele

trui afnamvanEddyMerckx en

zijn hegemonie doorbrak. Dat

klopt niet, want de fameuze vijf-

tiende etappe vanNice naar Pra

Loup is gereden op zondag 13

juli 1975. Eergisterenwas het

vijftig jaar geleden dat de 62ste

Tour de France eindigde en nog

wel voor het eerst op de Champs

Elysées en voor het eerst en het laatstmet

EddyMerckx op een podiummaar niet op

de eerste plek.

Ikwas eenMerckxist en Pra Loup is een

vanmijn jeugdtrauma’s. De zomer van 1975

was de zomer van driemaanden vakantie,

de zomer dat ik naar de universiteit zou

gaan.Wij campeerden en duswas een

transistorradiootje live enL’Equipe ’s ande-
rendaags het enige contactmet de realiteit

van de koers. Diemiddagwas ik naar het

strand afgedaald opwolkjes. De laatste

flash uit ‘la route duTour’ opRMC luidde:

“Et oui, un homme seul en tête, le belge Eddy
Merckx. Parti dans la descente de l’Allos il a
relayé Thévenet.Merckx vient de commencer
lamontée vers Pra Loup et est en train de
gagner son sixième Tour de France.”
Verlossendewoorden die nooitmeer uit

mijn geheugen zijn verdwenen.

Een uur later, naweeral eens een dijk

van een volleybalwedstrijd in hetmulle

hete zand, kreeg ik de slechte tijding.

Thévenet had op Pra LoupMerckx inge-

haald en ter plaatse gelaten, wat de journa-

list vanL’Equipe een dag
later deweinig vleiende

woorden ontlokte: “Hij

reed nogmet de snelheid

van een facteur.” Ik ver-

slond die krant en

gooide zeweg. De Tour

was voorbij.

Geen radiomeer, ook

geenL’Equipe. 1975was
het jaar van de val:

PhnomPenh viel voor de

RodeKhmer, Saigon

voor de communisten en

Franco zou nog vallen,

zoals in doodgaan. Onze

nationale heldMerckx

viel ook in 1975 en om

eerlijk te zijn: we hadden

hetmoeten zien aanko-

menmaarwewaren col-

lectief blind.

U zal dus vandaag ook

lezen en horen datMerckx op Pra Loup

instortte omdat hij twee dagen eerder op de

Puy deDôme een zware slag in de lever had

gekregen en daar nooit was van hersteld.

Dat heeftMerckx zelf altijd beweerd en

waaromhem tegenspreken?Misschien

omdat het niet helemaal klopt.

Als de renners van vandaagmietjes zijn

vergelekenmet de renners van vroeger (dat

zegt de generatie vanMerckx) en de ren-

ners van vandaagmet gebrokenwervels,

sleutelbeenderen en ribben etappes uitrij-

den, uit de bocht vliegen tegen elektrici-

teitspalen enweer opstaan, dan kan een

slag in de lever (als het daar alwas) onmo-

gelijk dat verwoestend effect hebben

gehad.Merckxwas ook niet ko of zo, hij

bleef gewoon in het zadel en verloor ritme

en tijd.

Het nationaal trauma van Pra Loup 1975

illustreert hoewij naar de geschiedenis van

de koers kijken: door een gekleurde bril, fel

vertekend, de ene keer vergroot, de andere

keer verkleind, soms een oog afgedekt.We

hadden een Engelstalig boek nodig (Eddy
Merckx The Cannibal, vanDaniel Friebe)
omeen juist perspectief te krijgen. 1974was

een rampzalig jaarmaar hij wonwel de

Girometminiemverschil op een 20-jarige

(Baronchelli) en de Tour en hetWK.Oké,

misschien is rampzalig dan toch niet zo’n

juiste omschrijving,maar de eerste barsten

waren te zien en in de Tour van 1974werd

hij op elke klim gelost door Raymond

Poulidor. Zijn overwichtwas vooral nog

mentaal.

In 1975 reed hij danweer een uitstekend

voorjaar:Milaan-Sanremo, Ronde van

Vlaanderen en Luik-

Bastenaken-Luik,maar

toenwas het op. Hij werd

ziek, zijn luitenant

JosephBruyère brak zijn

heup en in deDauphiné

eindigde hij in de konin-

ginnenrit op elfminuten

vanThévenet. In de Tour

pakte hij nog het geel,

kreeg dan die slag en

werd er na een rustdag

ongenadig af gereden.

En nuwil u vast nog

wel een verklaring voor

die plotse teloorgang van

onze grootste kampioen,

maar die heb ik niet.

Latenwe het hier op

houden: te veel, te vaak…

gekoerst, aangevallen en

nogwelwat andere din-

gen ook.

Pra Loup
Tour-column

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Het nationaal
trauma van

Pra Loup 1975
illustreert hoe
wij naar de

geschiedenis van
de koers kijken:

door een
gekleurde bril,
de ene keer
vergroot,

de andere keer
verkleind, soms
een oog afgedekt

K Thévenet rijdt Merckx voorbij op Pra Loup. De Fransman zette onze landgenoot op bijna
twee minuten en nam daardoor definitief de gele trui over.
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Tinko#draagt gele T-shirts
als steun voor IvanBasso
DevoltalligeTinkoff-Saxo-ploeg

liepgisterenrondinkanariegeel

T-shirt, bedruktmet dehashtag

#ForzaIvan, als steun aan Ivan

Basso. Bij de 37-jarige Italiaan

werdopdeeersterustdaginPau

teelbalkankervastgesteld.Basso

is inmiddels succesvol geope-

reerd.Eencheck-upweesuitdat

hijvlothersteltenvoorlopiggeen

bijkomende behandeling hoeft.

Zijngezondheidstoestandzalde

komendemaandenvandichtbij

wordenopgevolgd.Hij kreegop

zijnminsteenmaandrustvoor-

geschreven, maar de dokters

laten zich optimistisch uit over

zijn volledige genezingskansen.

Basso zegt ‘extreem blij’ te zijn

met dit nieuws. Op de slotdag

van de Tour komt hij in Parijs

zijn teammaats begroeten. “Ik

kijk er naar uit om iedereen

terug te zien”, klinkt het. ⇠JDK⌧

is dood’

TOUR
DE FRANCE

Contador
combineert
Giro en Tour
nooit meer

Alberto Contador annuleert zijn
afspraakmet de geschiedenis.
“De dubbel Giro-Tour wordt
zeermoeilijk”, beseft hij. “En
niet alleen dit jaar. Ik denk niet
dat ik het ooit nog zal probe-
ren. Ook al blijf ik ervan over-
tuigd dat het fysiekmogelijk
is.”
Net als op de eerste rustdag
sprak uit elk woord van 'El
Pistolero' twijfel. “Ik voel me
goed. Sinds de eerste
Pyreneeënrit naar La Pierre-
Saint-Martin is mijn conditie
zelfs verbeterd. Maar de waar-
heid gebiedtme te zeggen dat
mijn lichaam af en toe om rust
en recuperatie schreeuwt. Ik
wist dat dit kon gebeuren. De
Giro was namelijk loodzwaar.”
Als hij er nog demoed inhield,
was het tegen beter weten in.
“Er volgen nog vier lastige
Alpenritten, waarin veel kan
gebeuren. Zeker nu de ver-
moeidheid in het peloton toe-
slaat. Ik probeer elke kans te
grijpen. Maar ik moet ook rea-
listisch blijven. Bij de start in
Utrecht was de eindzege het
enige doel. Metminder zou ik
me niet tevreden stellen.
Vandaag zeg ik: ik zal blij zijn
als ik in Parijs op het podium
sta.” ⇠JDK⌧

Sagan lijkt het
winnen verleerd
Het groen kan hemniet
meer ontsnappen.
Maar veel liever ruilt
Peter Sagan (25) de helft
van zijn voorsprong in het
puntenklassement in voor
die ene verlossende ritzege.

Patrick Lefevere noemthemde

sterksterennerindezeTour.Zijn

baas Oleg Tinkov gaat nog een

stap verder. “Hij is de sterkste

rennerterwereld.”Toegegeven:

de cijfers van Peter Sagan zijn

indrukwekkend. Zestien ritten

gereden, tien keer in de top vijf,

zeven keer top drie. Zesentwin-

tigste in het voorlopige klasse-

ment en met een voorsprong

van 89 punten opGreipel com-

fortabelopwegnaarzijnvierde

opeenvolgende groene trui (op

vier deelnames). Het is geleden

van Erik Zabel dat een renner

nog zo’n reeksneerzette.

Alleen,die ritzegeblijftmaar

uit. Maandag had hij er zelfs

eenafzinkvandeColdeManse

inwarekamikazestijl voorover

om die vervelende nul weg te

vegen. “Mooie afdaling”, vond

hij het. “Full gaz, met gevoel

voor risico. Maar te kort om

Rubén Plaza te pakken.”

Weer tweede, voordezestiende

keer nu al. Wat hem op de all

time rankingnaast StanOckers

enCharlesPélissieropplaatszes

posteert. Sagangingerwathul-

peloos met zijn armen bij

zwaaien. “Iedereen sprong op

mijnwiel,niemandlietmegaan.

Het is zo moeilijk”, zuchtte hij.

“Het is ik tegen de rest.

Frustrerend. Maar wat doe je

eraan?”

Slechte benen
Sagan weet wel raad met die

vraag. Blijven lachen, blijven

grappen, is zijn credo. In de

mixed zone in Gap werd nie-

mandminderdanChrisFroome

het kind van de rekening. “Hey
Froomie, how are you?”, riep hij
plots. “Goed man”, ant-

woordde die. “En jij? Wat

gebeurdeer?Jewonweer

niet!'Sagan:“Aah,slechte

benen.”

Waarop hij de klep van

Froome’s zwarte pet naar

benedenprobeerdeteduwenen

prompt een brede glimlach op

hetgezichtvandegeletruidrager

toverde. Renners die heel even

terugmenswordeninhetcircus

vandeTour. Leuk tafereel.

En wat gezegd van olijke

Peto, ’s avonds aan tafel bij

Lieven Van Gils in ‘Vive Le

Vélo’?Datguitigekwajongen-

slachje, die ondeugende blik

in zijn ogen. Gniffelend om

zijn zoveelste acteernummer

aan de finish: het ritmisch bon-

kenmetdevuistopdeborst,ver-

wijzend naar een scene van

LeonardoDiCaprioenMatthew

McConaughey in ‘TheWolf Of

Wall Street’ en al de hele Tour

een inside joke op de Tinkoff-

Saxo-teambus.“Elkekeerbegint

er wel iemand mee”, aldus

Sagan. “Zo pompen we onszelf

energie in.”

Waarophijafslootmetonge-

twijfeld de oneliner van deze

Tour. “Het leven is te kort om

triest te zijn.” ⇠JDK⌧

‘Het is ik
tegen de rest.
Frustrerend.
Maar wat doe
je eraan?’
PETER SAGAN

K Sagan
vreest dat hij
geen zege zal
vieren in
deze Tour.

K Een typisch voorbeeld voor
Tinkov. De persconferentie
vond plaats tegen de wand
van een materiaaltruck omdat
er geen zaal beschikbaar was.
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