
envoorspelling: Chris Froomewint
overdit en tweewekendeTourde
France.NairoQuintanawordt tweede,
VincenzoNibali derde,maarhet kan
ookandersommet tweeendrie. En
AlbertoC.?Ofwelwinthij, ofwelwordt
hij vierde, vijfde, zesdeof stapthij voor
Parijs af. Er komtnogeenheleboter-
ham,maar zoalsFroomemaandagde
MuurvanHoeinaarboven reed, dins-
dagopdekasseienvan jetje gaf enook
gisterenweer zijn armadaopdevoor-
posthieldmethemzelf veilig ophet

tweedeplan, dat is Skyopzijnbest. Froome isook
opzijnbest.Het ziet erniet uit, en zoalshij opzijn
fiets zit, is hij de antipodevanFabianCancellara,
maarhet gaathardvooruit endat ishet enigewat
telt indezeal bij al eenvoudige sport.
Overigenswarenookdemannenvan

Contador,Nibali enQuintanavoorinnietweg
tebrandenendat in etappewaarindeeersteuren
geen40kilometerperuurwerdgehaald.Ooit
warendit halve rustdagen,waarin enkeleploegen
tweemannetjes opofferdenomopkop te rijden
endegrote jongens zich indebuikvanhetpelo-
tonverscholenomaaneengemiddeldevan
150wattmee te glijden tot dearrivée.
Gisterennamenzegeenhalve rustdag,maar

eenhele snipperdag.Methunmini-treintjesnaast
elkaar leekhet eenbeetje op
deallerlaatste etappe richting
Champs-Élysées.Wasdatde
schrik voor eenwaaier enhet ver-
nieuwdewegdek,waarop lichte
regenviel?Neen, eerder
uit stil protest tegenhetTour-
parcours enals eenheimelijk
opgestokenmiddenvingernaar
deorganisatoren.Ennaeen
zenuwachtigbeginvande rit,
met veel valpartijen,washet
pelotonookwat gekalmeerd.
Het zijnde rennersdiedekoers

hardmaken, is eenoudewijsheid
die gisterenvankrachtwas.De
snipperdagduurde tot kilometer
169,metnog20kilometer te rij-
den.Hetwezehengegund, de
Tour is danmisschien lichter
geworden inkilometers (hoewel
acht aankomstenbovenopeen
hellingof eencol ongezienzijn),
de stressneemtelk jaar toe.

Ik reedgisterencompleet stressloos eendeel van
deetappe, viadekraterLochnagar inLaBoisselle
enhetmonument vanThiepval, endaarnakeek ik
televisiebij locals.Dathad inderdaadook thuis
gekund.Het zouevenzoekenzijn –A2enFR3
zittenvastwel inhetTelenet-bakje –maar in
FrankrijknaardeFranse tvkijken ineenFranse
huiskamer is tochnet iets anders.
Wat valt op?WaarMichelWuyts snelwatuit-

leg geeft bij eenmonumentof eenkasteel dat in
beeldkomt, krijg jebij deFransennaastminuten-
lange reclamesomhethalf uur eenblokje
FrankrijkVakantieland. Je zoudenkendatde
Fransenhuneigen landal eenbeetje kennen,
maarneen.DeFransmandieuitleg geeft, lispelt
eenbeetje.Op7kilometer vandeeindstreep, toen
het eindelijkwatharder ging inhetpeloton, gafhij
nogeenheleuitlegoverLaTourPerret, een
antiekewolkenkrabber inAmiens.
Wat valt nogop?CédricVasseur, ooit nogbij

Lefevere, zit opeenmotorfiets enLaurent Jalabert
– jaarna jaarwinnaar vandeGrandPrixde
l’Hypocrisie – zit inde studio enverteltmet zijn
Zuid-Fransaccentwat er gebeurt.Vreemd, onze
Jalabert is al langnietmeerhypocriet, heeft ook
eenmooi accent,maarmagnog steedsniet op tv.
GeenwoordopdeFranse tvoverde laksehou-

dingvanhetpeloton.WellichthebbendeFransen
ander zorgen. Jean-ChristophePéraudstaat

op2:19,RomainBardet op3:06,
ThibautPinot staat al op6:30.
Gisterengingdearmekopman
vanFDJopeencompleet on-
gevaarlijkepleknogeens tegende
grond.Vielenook, endat in een
sprintersetappe:NacerBouhanni
enBryanCoquard tot drie keer
toe, twee sprinters. Bokser
Bouhannimoest zelfs opgeven.
DeMichelWuyts vanA2,

ThierryAdameneenhuisvriend
vanhet gezinwaar ik tvkeek,
hooptedanmaaropArnaud
Démare.Diewonnietmaarwerd
zevende,Coquardachtste.André
Greipelwonwel. EenDuitser
gegangmaaktdoor een
Fransman,TonyGallopin.Mark
Cavendishwasookniet aan
het feest: datwordt inleveren,
of vertrekken.EersteBelgwerd...
u raadthetnooit...GregVan
Avermaet: tiende.
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Het peloton
nam een

snipperdag,
niet uit schrik
voor het natte
wegdek, maar
uit stil protest
tegen het Tour-
parcours, een
opgestoken

middenvinger
naar de

organisatoren
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iets zwaardereetappeswellichtwatmeerpunten
kan pakken. Zegt Herman Frison het anders? Bij
deze schrijf je het maar op: we gaan ervoor.
Uiteraard zonder de mogelijkheden tot ritwinst
uit het oog te verliezen. Trouwens, een derde rit-
zege kan bijdragen tot een nog betere positie in
het groen, niet?”

Groen verdedigen
TerugnaarGreipel,dieweconfronteerdenmetde
uitspraak van de grote baas. “Ah? Dat is nieuw
voormij”, klinkt het – gespeeld? – verbaasd. “Het
verschil op Sagan is nog altijd maar 32 punten.
Ritwinst levert er vijftig op. Ook in Le Havre, op

eenfinishdie best lastig is. Stel dat Sagan erwint,
kan hij zomaar dat groen overnemen. Nee, voor-
lopig blijf ik bij mijn oorspronkelijke mening.
Waarom ik dan ook onderweg volmeesprint? Ik
geniet van elke dag in die trui, dan geef je die niet
zonder slag of stoot af.”
Laat ons toch maar de conclusie trekken dat

zowelGreipel,FrisonalsSergeantdolgraag,negen
jaar naRobbieMcEwen, Lotto in het groen opde
Champs-Élysées willen zien. Maar Greipel en
Frisonwillen zo langmogelijk dedrukafhouden.
Sagan is immers een straffe tegenstrever en dat
zal de Slowaak ook blijven. Toch jammer dat
Greipel nog steeds geen kleur bekent. ⌫DNR�

‘Met groen ben ik
niet bezig. Waarom
ik dan onderweg
meesprint? Ik

geniet van elke dag
in die trui, dan geef
je die niet af zonder

slag of stoot’
ANDRÉ GREIPEL
LOTTO�SOUDAL

inAmiens

Gezocht: snelle benen van ‘Cav’
Nul op twee.Mark
Cavendish (30) krijgt
voorlopig geen poot aan
de grond in de Tour. ‘De
snelsteman op tweewielen’
is zijn status stilaan kwijt.
‘Maarwe blijven in hem
geloven’, staan ploegleiding
en teammaats achter hem.

Kwiatkowski-Martin-Stybar-
Renshaw: dat is geen trein,
maar een tgv. Mark Cavendish
werd ineenzetelnaarde laatste
300meter gedragen. Door vier
vandesterkste tempobeulen in
hetpeloton.Danklinkthet toch
wel vreemd uit de mond van
Etixx-QuickStep-ploegleider
WilfriedPeetersdatdesnelheid
in de slotfase te laag lag.
“Trentinhad last vande schou-
der.Híjwasdeextrapiondiewe
misten. ‘Cav’wachtte nog even,
maarzekwamenvanachteruit,
op volle kracht. Dat kostte hem
de ritzege.”
Voor de goede orde: Greipel

had indeslotfasealleenSieberg

insteun.Saganreddezichmoe-
derziel alleen. “En toch”, hield
locomotief Mark Renshaw vol.
“AlsMark in ideale omstandig-
hedenwordt afgezet,wint hij.”
Welsteekhieldhetargument

dat Etixx-QuickStep gisteren
opnieuwaharddayat the office
beleefde. Het geel van Tony
Martinverdedigenéneenspurt-
zege nastrevenmet Cavendish:
het slooptedegroep. "”at kostte
ons de nodige energie”, gaf
Peeters toe. “Een nerveuze dag
metconstantewaaierdreiging.”

Geduldig blijven
En Cavendish zelf? Eerlijk met
zichzelf,nuchter inzijnanalyse.
“Ik had geen supergevoel.
Maarwie had datwel na
zo’n uitgeregende
dag? Eigenlijk liep
er niets verkeerd
bij ons. Ik werd
verslagen door
tweesterke jon-
gens. Greipel
draagt met

recht en reden de groene trui”,
zei de Brit.” “Mijn vertrouwen
blijft intact. Ikmoet slechts één
ding leren: geduld opbrengen.”
Cavendish klonkniet als een

geslagen hond. “Onderschat
hem niet. Deze nederlaag zal
hemprikkelen”,wistploegmaat
JulienVermote. ⌫JDK�
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