
⇥Op de slotklim
moest Chris Froome

een gaatje laten.
‘Ach, ik zat vast
achter Gesink.’
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controle.” Dat gaatje achter Ni-
bali? “Ach, ik zat eenbeetje vast
achter Gesink.”
Alberto Conta-

dor deed een
wanhopige
poging om
een verloren
positie recht
te zetten.
Hij reed
weg in
de ein-
deloze beklim-
ming van de Col
duGlandon,maar

De inspiratie schuilt deze Tour vooral in veer-
kracht. “Vorig jaarzatallesmee,nulijktalles tegen
tezitten”, vatRomainBardetde tegenstrijdigheid
in één zin samen. In de schaduw van de opper-
machtige winnaar Vincenzo Nibali konden de
Franse wielrenners in 2014 alle ereplaatsen bij
elkaar sprokkelen. Nu wordt Tour-winst op een
hoger niveau betwist.

Onverzettelijk
Bovendien heeft Frankrijk heeft zijn portie aan
pechenongelukwelgehad.Slechtséénkeerbrak
eenglorieuzedagaan.AlexisVuillermoz,de twee
jaaroudereploeggenootvanBardet, sneldebijna
tweewekengeleden inMûr-de-Bretagnenaarde
overwinning.
Voor de rest is het kommer en kwel. Péraud

schakeldezichzelfuit. Pinotkwamwoensdagten
val in een afdaling, jagend op ritwinnaar Simon
Geschke.DezelfdePinot endezelfdeBardet treu-
zelden in rit 14 te lang, zodat ze voorbij werden
geredendoor deBrit Steve Cummings.

Netals inderitvanwoensdagverovertBardeteen
plekje in de groep ontsnapten. Mede door zijn
impulsenwordt het gezelschap uitgedund op de
Glandon,eersteAlpen-colvandebuitencategorie.
Door tegenwindsteltBardetzijnbeslissendeaan-
val uit tot een kilometer voor de top.
In de afdaling, die hij goed kent, bouwt hij die

uit tot een handvol seconden. Dat blijkt genoeg,
ookopdeLacetsdeMontvernierdievanwegehet
zigzaggende weggetje verboden is voor publiek.
Gelukkig voor hem staan de toeschouwers in
Saint-Jean-de-Mauriennerijendikomhemteont-
halen. “Ik probeer numijn positie in de top tien
veilig te stellen en voor de bolletjestrui te gaan.”
RomainBardet isduidelijkeenbeloftevoorde

toekomst. Dat bewijst hij deze Tour, met al zijn
veerkracht,nogmeerdanvorig jaar.Vaneengrote
erelijst isnoggeensprake,wel vanveelzijdigheid
en toewijding.
Niet voor niets koestert Frankrijk hem. Maar

op de vraag of zijn zege een nationale erezaak is,
houdtBardetzichwijselijkopedevlakte.Wathem
betreftzijnvooralvaderenmoederBardetgeëerd,
enisdeoverwinningeenbeloningvoorzijnonver-
zettelijkheid. �VK, JDK�
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o zit het dus:NairoQuintanamag
morgenwinnenop l’Alped’Huez. Tenzij
Chris Froomewilwinnen,want die
heeft er nogmaar één endatmaakt hem
voorlopig een zeer zuinigewinnaar.
Gokmaar opQuintana, die samenmet
Froomede rest losrijdt endaneenvrij-
geleide krijgt van50meter, kwestie van
ons te laten gelovendat het voor de vol-
gende editieswél eenbeetje spannend
zalworden.
De vraagdieweonsde volgende jaren

moeten stellen, is deze: hoelanghoudt
Chris Froomehet spartaanse trainings- en voe-
dingsregimevanSky vol enwanneer trekt hij alle
infusen eruit (eenmetafoor,want diemogenniet
meer) en gaat hij op eenAfrikaanse ofToscaanse
heuvel zitten in een villa die hij
heeft gebouwd?
Nog eenvraagdieweons

moeten stellen: hoelangkanhet
wielrennen levenmet een inkrim-
pendemarkt voor dehele sport,
maar een steeds grotermarkt-
aandeel voor één evenement in
die sport?De fanbase voor de
Tour zou zijn gestegen, verkon-
digde gisteren eenmarktonder-
zoeksbureau.Kankloppen,maar
ikhecht nog ietsmeer geloof
aandekijkcijfers,want er gaapt
een verdomddiepe kloof tussen
zeggendat het je interesseert en
ookdaadwerkelijk het evenement
volgen.
Hetwas voorlopig eenmooie

julimaandendat zal de cijfers
hebbenbeïnvloed,maarwielren-
nenkanerniet naast kijkendat
het eenafkalvende sport is.Maar
kijk, als denoodhoog is, kondigt
de redder zich aan:OlegTinkov,
zo rijk als hij gek is, of omgekeerd
zouwil,maar zeker gek.Hijwil
eenFranse revolutie: “Toen leg-
den zehet hoofd vandekoningop
de guillotine enhaktenhet af.”Het
wasniet zoduidelijk vanwiedan,
maarChristianPrudhommewas
eengoede gok. “Wielrennen is
geenFranse sport en zeheb-
ben zekerhetmonopolie niet.
Dit businessmodelwerkt niet.
Wemoeten eenvoorbeeld
nemenaandeNBAendeNFL
enwillen ze (deTour endeUCI,
bedoelt hij, hvdw) geen veran-
dering, dan zijnMakarov,Rhis
en ikweg.”
Dat klinkt verleidelijk. Ik

bedoel: ik bengeen fan vanASO,maar als die voet
bij stukhoudenenbetweterige rijkaards alsTinkov
(Rihsmagblijven) verlatendaardoorhet cyclisme,
dan schietenweal een eindop. Tinkovheeft gelijk
dat het businessmodel nietwerkt,maarhij is zelf
eendeel vanhet probleem.Wielrennenheeft een
wankele economischebasis doorhet totaal ont-
brekenvan ticketing- en tv-inkomsten.
Die laatste zijn erwel,maar ze zijn te laagdoor

de enormeproductiekosten.Dagelijkswordt inhet
reizendopenluchtstadion van 110 (kortste rit in lijn)
tot 223kilometer (langste rit) door FR2enA2en
ASOeenveelvoudgeïnvesteerd vandeproductie-
kosten van eenChampionsLeague-finale of een
SuperBowl, endat voormisschien eenhonderdste
vande tv-rechten, honderdkeerminder kijkers en
duizendkeerminder reclame-inkomsten.

Alswielrennenwil groeien,
moet het eerst een stap achteruit-
zetten en terugkerennaar de
economische realiteit. De sport zit
in eendoodlopende straatmet
enerzijds ploegendie terenop
rijke geldschieters (BMC,Etixx-
QuickStep, Tinkoff-Saxo,
Katjoesja) en anderzijds ploegen
die terenopoverheidssteun
(Astana, FDJ, Lotto-Soudal). In die
laatste combinatie is niet Soudal
het probleem,maarwel Lotto. Een
Duitser die inhet buitenlandwint
dankzij Belgendie in zijn dienst
rijden; het is niet helemaal duide-
lijkwat demarketingstrategie daar
achter is enhoedat het Belgisch
wielrennen tengoedekomt.De
Nationale Loterij is danook een
baronie vanwillekeur als het over
sportinvesteringengaat.Maardit
geheel terzijde.
Tinkovdus, is zelf de eerste

marktverstoorder.Hijwil een
salary cap,maar betaalt in een
armlastige sportAlbertoContador
enPeter Saganals voetballers
(samen8miljoen euro),waardoor
ookde salarissen vande andere
rennersnavenant zijn gestegen.
Dat het ook anders kan indat
kleinemaarheel ergfijnewielren-
nenbewijstMTN-Qhubeka, dat
metweinig geldmeehet spektakel
verzorgt, een ritwonen zowaar
indebreedte de tweedebeste
ploeg is. Dat is echte spon-
soring, gekoppeld aan een
goeddoel en eenfilosofie
diehoger reikt dande
gestreelde ego’s vande
nieuwe rijken.
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Een barstje in het pantser
van Chris Froome (30)? Zou
het kunnen?Voor één keer
leek de Britse geletrui-
dragerminder dominant.
Toch deed niemand er zijn
voordeelmee.

Chris Froome die op de Lacets
de Montvernier naar zijn ach-
terzak tast op zoek naar een
beetje eten en niets vindt. Is dat
een hongerklop? Chris Froome
die op de top van diezelfde La-
cetsmetersmoetprijsgevenom-
datVincenzoNibali recht opde
trappers is gaan staan. Is dat
eenmoeilijke dag?
Het is dat deze Ronde van

Frankrijk toch nog een beetje
spannendmoet blijven. En dus
halenwe ermaar het vergroot-
glasbij.AndershaddenweFroo-
me na de eerste Pyreneeënrit
nu al anderhalve week geleden
totwinnaarvandeTourkunnen
uitroepen.

Froome wint ook wel de Tour.
Dat lijdt nu haast geen twijfel
meer.Voordevormwaarschuw-
de de Brit voor de verraderlijke
etappe vandaag naar La Tous-
suire. De renners worden met-
eennade start deCol duChaus-
sy (eerstecategorie)opgestuurd.
“Ik laat mijn ploegmaats zich
daar niet kapot rijden. Het gaat
mij nietmeer omde ritzege.Al-
leen de gele trui is nog van tel.”
En zei zich voorts niet be-

dreigd tevoelen. “Rennersvallen
me aan. Ik heb weinig druk
gevoeld. Ik heb de koers onder

VincenzoNibali probeerde ook
tot twee keer toe. Eén keer
kreeg hij zelfs Nairo Quintana
mee. Het was de enige keer
dat Froome in het harnas ging.
De Brit heeft het gemakkelijk:
“Ik hoef alleen Quintana en
Valverde in de gaten te hou-
den.”

Podiumplaatsen
De Tour sleept zich naar zijn
einde. Alleen Froome-haters
hebben zich de voorbije week
nog geamuseerd. Ook met hen
heeft de Brit van Team Sky
inmiddels afgerekend. Blijft
alleen nog Quintana. Die heeft
eenslotoffensiefbeloofdopAlpe
d’Huez.
Froome blijft op zijn hoede,

maar zijn slaap laat hij er niet
voor. “AlsQuintanaenValverde
alles of niets spelen, riskeren ze
hunookpodiumplaatsen te ver-
liezen. Ik weet niet of ze dat er-
voor over hebben.” �MG�

‘Het gaat mij
niet meer om

de ritzege. Alleen
geel is nog van tel’

CHRIS FROOME
TEAM SKY

Oleg Tinkov is
zelf een deel van
het probleem.

In een armlastige
sport betaalt hij
Alberto Contador
en Peter Sagan
als voetballers,
waardoor ook

de salarissen van
andere renners

navenant
zijn gestegen

‘Ik probeer numijn positie
in de top tien veilig te stellen
en voluit voor de bolletjestrui

te gaan’
ROMAIN BARDET

AG2R$LA MONDIALE

Toont Froome teken van zwakte?

werdver voorde top
alweer terug geflo-
ten. “Ik heb pijn. Je
moet toch iets pro-

beren. Als je het
mij vraagt ligt
hetpodium
al vast.”
En neen,
daarziet
Conta-
dor zich
niet op
staan in
Parijs.

Bakelants gaat
in het rood
Jan Bakelants viel uit de top
twintig. DeAntwerpenaarwas
meemetdevroegevlucht,maar
betaalde de tol van zijn inspan-
ningen. “Ditwas geen ontsnap-
ping waar je per toeval in be-
landde”, zei Bakelants. “De rit
begon met een zware klim en
hetwas extreem lastig omerbij
te geraken. Eenmaal mee, heb
ik geprobeerd om het tempo
hoog te houden. Vlak voor de
Glandonben ik zelf indeaanval
gegaan, maar daardoor begon
ik in het rood aan de klim.”
Het enige wat onze land-

genoot daarna nog kon doen,
was proberen om de vlucht
met ploegmaatRomainBardet
te beschermen. “Voor de ploeg
is de Tour nu geslaagd. We
wonnen twee ritten (eerderwon
Alexis Vuillermoz, BA), rijden
aanvallend enwe verzamelden
al een pak ereplaatsen. De
manier waarop Bardet hier
won, is grote klasse. Hij kan
trots zijn op zijn Tour.” �BA�
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