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BOLOGNA↵TORINO

0↵1

CARPI↵GENOA

4↵1

INTER↵NAPOLI

2↵0

ATALANTA↵AS ROMA

3↵3

FIORENTINA↵SASSUOLO

3↵1

JUVENTUS↵PALERMO

4↵0

UDINESE↵CHIEVO

0↵0

HELLAS VERONA↵FROSINONE

1↵2

SS LAZIO↵EMPOLI

2↵0

SAMPDORIA↵MILAN

0-1

1. Juventus
2. Napoli
3. AS Roma
4. Inter
5. Fiorentina
6. Milan
7. Sassuolo
8. SS Lazio
9. Chievo
10. Torino
11. Genoa
12. Empoli
13. Atalanta
14. Bologna
15. Sampdoria
16. Udinese
17. Carpi
18. Frosinone
19. Palermo
20. Hellas Verona
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LEVANTE↵ESPANYOL

2↵1

GETAFE↵REAL MADRID

1↵5

LAS PALMAS↵GIJON

1↵1

EIBAR↵REAL SOCIEDAD

2↵1

CELTA DE VIGO↵REAL BETIS

1↵1

MALAGA↵BILBAO

0↵1

SEVILLA↵DEPORTIVO

1↵1

ATLETICO MADRID↵GRANADA

3↵0

VALLECANO↵VILLARREAL

2↵1

BARCELONA↵VALENCIA

1↵2

1. Barcelona
2. Atletico Madrid
3. Real Madrid
4. Villarreal
5. Bilbao
6. Celta de Vigo
7. Sevilla
8. Malaga
9. Real Sociedad
10. Eibar
11. Las Palmas
12. Valencia
13. Deportivo
14. Real Betis
15. Espanyol
16. Vallecano
17. Granada
18. Gijon
19. Levante
20. Getafe
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column
‘Nieuw bewijs van
mechanische fraude’
is zeer mager beestje

E

L Enrico
Gasparotto
won net als in
2012 de Amstel
Gold Race,
na een spurt
met Michael
Valgren.
© PHOTO NEWS

Gasparatto doet
het opnieuw in Amstel
Renner draagt zege op aan overleden ploegmaat Antoine Demoité
Enrico Gasparotto (34) won voor de tweede
keer in zijn carrière de Amstel Gold Race en
salueerde zijn overleden ploegmaat Antoine
Demoitié. Zo werd het toch weer een
bewogen zondag in de koers.
Een foto van Antoine Demoitié op de voorruit van
de Wanty-bus. De stoel van de renner, achteraan
in de hoek van de bus, die leeg blijft. Antoine
Demoitié (25) verongelukte drie weken geleden in
Gent-Wevelgem. Muziek draaien ze tegenwoordig
ook niet op weg van en naar de koers. Demoitié
was namelijk de sfeermaker, vinden de ploegmaats.
En dus voelde de overwinning van Gasparotto
gisteren een beetje onwezenlijk. Alsof het zo moest
gebeuren.ZaterdagkwamAstrid,dejongeweduwe
van Antoine Demoitié, nog naar het hotel van de
ploeginLuik.PloegleiderHilaireVanderSchueren,
tranen in de ogen: “Ze wilde absoluut weten hoe
Antoine ten val was gekomen. Alle details. Dat was
beter voor haar verwerkingsproces, zei ze. Ik reed
ernaast, had alles gezien. Maar dat maakte dat, toen
ze weg was, de ploeg opnieuw in zak en as zat.”
En zo wordt iedereen in het Waalse team van de
ongelukkige renner nu al drie weken heen en weer
geslingerd tussen emoties. Kenny Dehaes was blij
dat de bloemen van de overwinning naar de ouders
van Antoine Demoitié konden. “Daar had zijn papa
om gevraagd. Nu is er een beetje blijdschap. En dat
zal helpen om de pijn te verzachten. Maar als de
media-aandacht eenmaal voorbij is, blijft de familie
achter met het enorme verlies.”

Afzien

Gasparotto praatte achteraf honderduit over
Antoine Demoitié, liever dan het over de overwinning te hebben die hij net had behaald. Ook voor
Gasparotto waren de voorbije weken erg emotioneel, zei hij. Van die zondagavond drie weken geleden op de luchthaven van Barcelona, waar hij
hoorde over het fatale ongeval. Tot zijn zege giste-

ren in de Amstel. “Er is geen moment geweest dat
ik niet aan hem heb gedacht. We hebben al veel
renners verloren in het wielrennen. Elk verhaal is
anders. Nu gebeurt het met mijn ploegmaat. Nu
snap ik hoe hard het moet zijn geweest voor Trek
toen Wouter Weylandt verongelukte. Of voor
Motorola na de fatale crash van Fabio Casartelli.
Dat is erg, erg zwaar.”
Gasparotto was net 35ste geworden in de Ronde
van Catalonië. “Ik was superblij dat ik naar huis
kon. Toen kreeg ik dat telefoontje. Gaëtan Bille was
bij me. Hij was de beste vriend van Demoitié. Bille
belde met Astrid, de vrouw van Demoitié. Ze zei
dat hij erg dicht bij de dood was. Ik werd er letterlijk
niet goed van. Die nacht heb ik geen oog dichtgedaan. De volgende ochtend kreeg ik dopingcontrole. Ik weet het, dat hoort bij het werk. Maar het
was echt niet het goede moment.”

‘Ze zeggen dat de dood van
een ploegmaat een renner
sneller doet rijden. Dat is waar’
ENRICO GASPAROTTO
WINNAAR AMSTEL GOLD RACE

Het is niet makkelijk op de fiets, zei Gasparotto.
“Dat was het vandaag in de race ook niet. Kenny
Dehaes zat helemaal stuk, maar bracht me toch
nog een drinkbus. Mark McNally overbrugde zaterdag 900 kilometer om Gaëtan Bille te vervangen,
die ziek was. McNally is tot zestig kilometer voor
de streep bij mij gebleven. Iedereen heeft afgezien,
ik ook. Maar als je denkt aan Astrid en hoe moeilijk
het voor haar moet zijn nu ze alleen thuis is, dan
kun je niet anders dan het beste van jezelf geven.”

“Ze zeggen dat de dood van een ploegmaat een
renner sneller doet rijden. Dat is waar”, zei
Gasparotto. “Ik ben een oud-winnaar van de
Amstel Gold Race. Ik won hier in 2012. De voorbije
zeven jaar ben ik maar één keer niet in de top tien
geëindigd. Ik voelde me enorm verantwoordelijk.
Na de dood van Antoine trap ik 30 watt meer, ga ik
3 of 4 of 5 kilometer per uur harder. Ik ben blij dat
ik nu niet naar de bus moet en zeggen: ‘Sorry, jongens, het is niet gelukt.’”

Verliezen in stijl

Als je een van de sterkste renners in de koers bent
en ook nog eens durft aan te vallen, dan verdien je
beter dan een tiende plaats. Helaas was er niet meer
weggelegd voor Tim Wellens (24) en Lotto-Soudal.
Onzejongelandgenootviel volaanenverloor,maar
wel in stijl. “Ik ga toch met een goed gevoel naar
huis”, zei Wellens. “Ik ben nog tiende geworden. Ik
ben tevreden met mijn vorm en mijn benen. Ik had
al vertrouwen na de Brabantse Pijl en dat is alleen
maar gegroeid. Als ik vergelijk met de Gold Race
van vorig jaar, dan heb ik opnieuw een stap vooruitgezet. Een jaar geleden ontplofte ik aan de voet
van de Cauberg, nu reed ik voor winst.”
En hoe Philippe Gilbert, 81ste op 4.33 van
Gasparotto, zijn tegenvallende prestatie inschat?
“(zichtbaar aangeslagen) Geen idee. Er rest me nog
een week tot Luik-Bastenaken-Luik. We zien wel.
Van passen is hoe dan ook geen sprake.” Zo zag ook
zijn ploegleider Valerio Piva dat. “Blijven doorwerken en ritme opdoen, is het devies. Want de Giro
komt eraan. Het is de enige manier om weer wat
competitief te worden. En ondertussen hopen op
beterschap. Die infectie op de luchtwegen in ParijsNice en Catalonië bezorgde Phil al wat conditionele
achterstand. Dan was er dat incident op training.
De Ardense wegen liggen er véél slechter bij dan
hier in Nederland. Ik vrees dat dat zijn lichaam nog
meer zal teisteren. Met andere woorden: het wordt
ingewikkeld.” #MG, BA&

xtraordinary accusations require extraordinary evidence. Dat zei een ooit heel groot renner en het is een
beetje vreemd om hem hier te citeren, want uiteindelijk zijn die bewijzen tegen hem er wel gekomen.
Lance Armstrong had daarom niet minder gelijk.
Gisteren heeft Stade 2 – meestal een redelijk geniaal, gevarieerd en inspirerend sportprogramma op
France 2 – naar eigen zeggen bewezen dat de mechanische doping in het wielrennen een nieuw hoofdstuk aan
het schrijven is en dat we er allemaal staan op te kijken
als een koe op een trein. Tenminste, dat was de teaser.
Het programma begon met oude beelden en oude
beschuldigingen: tegen Ryder Hesjedal van wie het achterwiel bleef draaien na een val (wat achteraf is gereconstrueerd en als perfect verklaarbaar bewezen), van
Fabian Cancellara op de Muur toen hij in 2010 wegreed
van Boonen (maar achteraf getimed niet sneller klom
dan Gilbert en Devolder in de jaren voor hem) en ook
tegen Chris Froome in de Tour van vorig jaar. Cédric
Vasseur suggereerde toen dat de fiets van Froome op La
Pierre Saint-Martin vanzelf reed en vroeg zich af hoe die
in godsnaam die 110 omwentelingen kon volhouden.
Vervolgens kwam een ex-topman van het Franse antidopingagentschap aan het woord die zei dat hij veel klachten had van renners over mechanische doping.
Ineens werden we naar de Strade Bianchi van dit jaar
gebeamd. Daar zouden de
makers van het programma een
eigen detectiemethode uittesten.
Ze filmden alle voorbijrijdende
fietsen met een infraroodcamera en daaruit concludeerden
ze met een ingenieur dat enkele
fietsen verdachte heat maps vertoonden. De conclusie: waar het
fietskader rood was, zou zich
wrijving hebben kunnen voorgedaan ten gevolge van een
eventueel aanwezig motortje.
We zagen rood opgloeien in de
zadelbuis. De hypothese dat
daar de batterij voor de elektrische versnelling zit en dat die
misschien de oorzaak was,
kwam niet aan bod. Ook in de
trapas en in de as van een achterwiel was opvallend veel wrijving te zien, maar daar ís ook
opvallend veel wrijving bij fietsen die vooruit gaan.
Vervolgens toonden ze uit de
Giro van vorig jaar beelden van
Alberto Contador die een achterwiel kreeg van een maat en er
dan in één ruk mee wegreed. Ze
filmden daarna een mechanieker die rare dingen deed aan zijn
polshorloge – verdacht aldus de makers – en vervolgens
toonden ze de controles van de UCI. Daarvan beweerden
ze dat het controleren van fietsen met een tablet die blijkbaar elektromagnetische golven zou detecteren, niet
betrouwbaar zou zijn. Oké, point taken, maar geen
wederwoord.
En toen ging het naar Boedapest, waar ene Stefano
Varjas een motortje met een lithium-ionbatterij van twee
op vijf centimeter toonde. Dat zou 250 watt aanleveren.
Niemand die de opmerking maakte dat je daarmee de
helft meer energie levert dan de concurrentie en omgerekend ongeveer een derde sneller zou rijden, wat vergelijkbaar is met de zondagfietser die moeiteloos een brug
oprijdt in het wiel van de geoefende wielertoerist.
Aanvankelijk dacht je nog what the fuck! Vandaag weet je
beter en denk je what the fuck ;-).
Het werd nóg spannender. Varjas is ingenieur en had
ook een wiel met batterijen in de hoge velg ingebouwd.
Dat kon op afstand worden aangezet, met een iPhone
vanuit de auto bijvoorbeeld. De volgende keer dat je een
renner ziet overleggen met de ploegleider, waarna die
renner ineens versnelt, weet dan maar zeker dat de
ploegleider via een bluetooth-verbinding met zijn iPhone
het wiel heeft geactiveerd. Interessante theorie, ware het
niet dat het wiel eerst een prototype zou zijn en vervolgens iets tussen 50.000 en 200.000 euro zou moeten kosten. Eén wiel zal wel volstaan, maar toch.
Allemaal leuk die samenzweringstheorieën maar het
bleef vooral bij samenzwering en daarom hadden we nog
wel een mooie afsluiter nodig. Ineens kwam de
Hongaarse ingenieur met een in 1998 ontworpen motortje dat nu niet meer in zwang is omdat het 3,5 kilo weegt.
Dat is de helft zwaarder dan een carbonfiets. Dat was pas
een vondst, want het was op maat van renners met hele
hoge trapfrequenties. En het was gebruikt! Waarop de
animator – journalist is iets te veel eer, illusionist past
misschien nog iets beter – besloot: “ik kan mij niet zo
direct een renner voor de geest halen uit die periode,
maar u vast wel en u moet maar reageren op de sociale
media.” Voor wie onder een steen zat in die tijd: hij
bedoelde Lance Armstrong. De cirkel was rond. Arm,
arm wielrennen.
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