
ITALIË
33ste SPEELDAG

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

SPANJE
33ste SPEELDAG

LEVANTE↵ESPANYOL 2↵1

GETAFE↵REALMADRID 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

ATLETICOMADRID↵GRANADA 3↵0

VALLECANO↵VILLARREAL 2↵1

BARCELONA↵VALENCIA 1↵2
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Gasparatto doet
het opnieuw inAmstel
EnricoGasparotto (34)wonvoorde tweede
keer in zijn carrière deAmstelGoldRace en
salueerde zijn overledenploegmaatAntoine
Demoitié. Zowerdhet tochweer een
bewogen zondag in de koers.

EenfotovanAntoineDemoitiéopdevoorruitvan
deWanty-bus. De stoel van de renner, achteraan
in de hoek van de bus, die leeg blijft. Antoine
Demoitié (25)verongeluktedriewekengeledenin
Gent-Wevelgem.Muziekdraaienzetegenwoordig
ook niet op weg van en naar de koers. Demoitié
wasnamelijkdesfeermaker,vindendeploegmaats.
En dus voelde de overwinning vanGasparotto

gistereneenbeetjeonwezenlijk.Alsofhetzomoest
gebeuren.ZaterdagkwamAstrid,dejongeweduwe
van Antoine Demoitié, nog naar het hotel van de
ploeginLuik.PloegleiderHilaireVanderSchueren,
tranen in de ogen: “Ze wilde absoluut weten hoe
Antoinetenvalwasgekomen.Alledetails.Datwas
betervoorhaarverwerkingsproces, zei ze. Ikreed
ernaast,hadallesgezien.Maardatmaaktedat,toen
zewegwas, deploegopnieuw inzakenas zat.”
EnzowordtiedereeninhetWaalseteamvande

ongelukkigerennernualdriewekenheenenweer
geslingerd tussenemoties.KennyDehaeswasblij
datdebloemenvandeoverwinningnaardeouders
vanAntoineDemoitiékonden.“Daarhadzijnpapa
omgevraagd.Nuisereenbeetjeblijdschap.Endat
zal helpen om de pijn te verzachten. Maar als de
media-aandachteenmaalvoorbij is,blijftdefamilie
achtermethet enormeverlies.”

Afzien
Gasparotto praatte achteraf honderduit over
AntoineDemoitié, lieverdanhetoverdeoverwin-
ning te hebben die hij net had behaald. Ook voor
Gasparottowaren de voorbijeweken erg emotio-
neel,zeihij.Vandiezondagavonddriewekengele-
den op de luchthaven van Barcelona, waar hij
hoordeoverhet fataleongeval.Totzijnzegegiste-

ren indeAmstel. “Er is geenmomentgeweestdat
ik niet aan hem heb gedacht. We hebben al veel
rennersverloren inhetwielrennen.Elkverhaal is
anders. Nu gebeurt het met mijn ploegmaat. Nu
snap ik hoehardhetmoet zijn geweest voorTrek
toen Wouter Weylandt verongelukte. Of voor
Motorola na de fatale crash van Fabio Casartelli.
Dat is erg, erg zwaar.”
Gasparottowasnet35stegewordenindeRonde

van Catalonië. “Ik was superblij dat ik naar huis
kon.Toenkreegikdattelefoontje.GaëtanBillewas
bijme.HijwasdebestevriendvanDemoitié.Bille
belde met Astrid, de vrouw van Demoitié. Ze zei
dathijergdichtbijdedoodwas.Ikwerderletterlijk
niet goed van. Die nacht heb ik geen oog dichtge-
daan. De volgende ochtend kreeg ik dopingcon-
trole. Ikweethet, dat hoort bij hetwerk.Maarhet
wasechtniethet goedemoment.”

Het isnietmakkelijkopdefiets,zeiGasparotto.
“Dat was het vandaag in de race ook niet. Kenny
Dehaes zat helemaal stuk, maar bracht me toch
nogeendrinkbus.MarkMcNallyoverbrugdezater-
dag 900 kilometer omGaëtan Bille te vervangen,
die ziek was. McNally is tot zestig kilometer voor
destreepbijmijgebleven. Iedereenheeftafgezien,
ikook.MaaralsjedenktaanAstridenhoemoeilijk
het voor haarmoet zijn nu ze alleen thuis is, dan
kun jeniet andersdanhetbeste van jezelf geven.”

‘Ze zeggen dat de dood van
een ploegmaat een renner

sneller doet rijden. Dat is waar’
ENRICO GASPAROTTO

WINNAAR AMSTEL GOLD RACE

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

‘Nieuw bewijs van
mechanische fraude’
is zeermager beestje

xtraordinaryaccusations require extraordinary evi-
dence.Dat zei eenooitheel groot rennerenhet is een
beetje vreemdomhemhier te citeren,wantuitein-
delijk zijndiebewijzen tegenhemerwelgekomen.
LanceArmstronghaddaaromnietmindergelijk.
GisterenheeftStade2–meestal eenredelijkgeni-

aal, gevarieerden inspirerendsportprogrammaop
France2–naareigenzeggenbewezendatdemechani-
schedoping inhetwielrenneneennieuwhoofdstukaan
het schrijven is endatweerallemaal staanop tekijken
als eenkoeopeen trein.Tenminste, datwasde teaser.
Hetprogrammabegonmetoudebeeldenenoude

beschuldigingen: tegenRyderHesjedal vanwiehetach-
terwielbleefdraaiennaeenval (watachteraf is gerecon-
strueerdenalsperfect verklaarbaarbewezen), van
FabianCancellaraopdeMuur toenhij in2010wegreed
vanBoonen (maarachteraf getimedniet snellerklom
danGilbert enDevolder inde jarenvoorhem)enook
tegenChrisFroome indeTourvanvorig jaar. Cédric
Vasseur suggereerde toendatdefietsvanFroomeopLa
PierreSaint-Martinvanzelf reedenvroegzichafhoedie
ingodsnaamdie 110omwentelingenkonvolhouden.
Vervolgenskwameenex-topmanvanhetFranseantido-
pingagentschapaanhetwoorddiezeidathij veelklach-
tenhadvanrennersovermechanischedoping.
IneenswerdenwenaardeStradeBianchivandit jaar

gebeamd.Daarzoudende
makersvanhetprogrammaeen
eigendetectiemethodeuittesten.
Zefilmdenallevoorbijrijdende
fietsenmeteen infraroodca-
meraendaaruit concludeerden
zemeteen ingenieurdat enkele
fietsenverdachteheatmapsver-
toonden.Deconclusie:waarhet
fietskader roodwas, zouzich
wrijvinghebbenkunnenvoor-
gedaan tengevolgevaneen
eventueel aanwezigmotortje.
Wezagenroodopgloeien inde
zadelbuis.Dehypothesedat
daardebatterij voordeelektri-
scheversnellingzit endatdie
misschiendeoorzaakwas,
kwamnietaanbod.Ook inde
trapasen indeasvaneenach-
terwielwasopvallendveelwrij-
ving tezien,maardaar ísook
opvallendveelwrijvingbijfiet-
sendievooruit gaan.
Vervolgens toondenzeuitde

Girovanvorig jaarbeeldenvan
AlbertoContadordieeenach-
terwielkreegvaneenmaatener
dan inéénrukmeewegreed.Ze
filmdendaarnaeenmechanie-
kerdie raredingendeedaanzijn
polshorloge–verdachtaldusdemakers–envervolgens
toondenzedecontrolesvandeUCI.Daarvanbeweerden
zedathet controlerenvanfietsenmeteen tabletdieblijk-
baarelektromagnetischegolvenzoudetecteren,niet
betrouwbaarzouzijn.Oké,point taken,maargeen
wederwoord.
En toenginghetnaarBoedapest,waareneStefano

Varjaseenmotortjemeteen lithium-ionbatterij van twee
opvijf centimeter toonde.Dat zou250watt aanleveren.
Niemanddiedeopmerkingmaaktedat jedaarmeede
helftmeerenergie levertdandeconcurrentie enomgere-
kendongeveereenderdesneller zourijden,watvergelijk-
baar ismetdezondagfietserdiemoeitelooseenbrug
oprijdt inhetwiel vandegeoefendewielertoerist.
Aanvankelijkdacht jenogwhat the fuck!Vandaagweet je
beterendenk jewhat the fuck ;-).
Hetwerdnógspannender.Varjas is ingenieurenhad

ookeenwielmetbatterijen indehogevelg ingebouwd.
Datkonopafstandwordenaangezet,meteen iPhone
vanuitdeautobijvoorbeeld.Devolgendekeerdat je een
rennerzietoverleggenmetdeploegleider,waarnadie
renner ineensversnelt,weetdanmaarzekerdatde
ploegleiderviaeenbluetooth-verbindingmetzijn iPhone
hetwielheeft geactiveerd. Interessante theorie,warehet
nietdathetwiel eerst eenprototypezouzijnenvervol-
gens iets tussen50.000en200.000eurozoumoetenkos-
ten.Eénwiel zalwel volstaan,maar toch.
Allemaal leukdie samenzweringstheorieënmaarhet

bleef vooralbij samenzweringendaaromhaddenwenog
weleenmooieafsluiternodig. Ineenskwamde
Hongaarse ingenieurmeteen in 1998ontworpenmotor-
tjedatnunietmeer inzwang isomdathet3,5kiloweegt.
Dat isdehelft zwaarderdaneencarbonfiets.Datwaspas
eenvondst,wanthetwasopmaatvanrennersmethele
hoge trapfrequenties.Enhetwasgebruikt!Waaropde
animator– journalist is iets teveel eer, illusionistpast
misschiennog ietsbeter –besloot: “ikkanmijniet zo
direct eenrennervoordegeesthalenuitdieperiode,
maaruvastwel enumoetmaar reagerenopdesociale
media.”Voorwieondereensteenzat indie tijd:hij
bedoeldeLanceArmstrong.Decirkelwas rond.Arm,
armwielrennen.
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1. Juventus 33 79
2. Napoli 33 70
3. AS Roma 33 65
4. Inter 33 61
5. Fiorentina 33 59
6. Milan 33 52
7. Sassuolo 33 48
8. SS Lazio 33 48
9. Chievo 33 45
10. Torino 33 42
11. Genoa 33 40
12. Empoli 33 39
13. Atalanta 33 37
14. Bologna 33 37
15. Sampdoria 33 36
16. Udinese 33 35
17. Carpi 33 31
18. Frosinone 33 30
19. Palermo 33 28
20.Hellas Verona 33 22

“Ze zeggendatdedoodvaneenploegmaat een
renner sneller doet rijden. Dat is waar”, zei
Gasparotto. “Ik ben een oud-winnaar van de
AmstelGoldRace. Ikwonhierin2012.Devoorbije
zeven jaarben ikmaar éénkeerniet inde top tien
geëindigd. Ik voeldemeenormverantwoordelijk.
NadedoodvanAntoinetrapik30wattmeer,gaik
3of4of5kilometerperuurharder. Ikbenblij dat
iknunietnaardebusmoetenzeggen: ‘Sorry, jon-
gens, het isniet gelukt.’”

Verliezen in stijl
Als je eenvandesterkste renners indekoersbent
enooknogeensdurft aan tevallen,danverdien je
beterdaneentiendeplaats.Helaaswasernietmeer
weggelegdvoorTimWellens(24)enLotto-Soudal.
Onzejongelandgenootvielvolaanenverloor,maar
wel in stijl. “Ik ga tochmet een goed gevoel naar
huis”,zeiWellens.“Ikbennogtiendegeworden.Ik
bentevredenmetmijnvormenmijnbenen.Ikhad
alvertrouwennadeBrabantsePijl endat isalleen
maar gegroeid. Als ik vergelijkmet de Gold Race
van vorig jaar, danheb ik opnieuween stap voor-
uitgezet. Een jaar geledenontplofte ik aandevoet
vandeCauberg, nu reed ik voorwinst.”
En hoe Philippe Gilbert, 81ste op 4.33 van

Gasparotto, zijn tegenvallende prestatie inschat?
“(zichtbaaraangeslagen)Geenidee.Errestmenog
eenweek tot Luik-Bastenaken-Luik.We zienwel.
Vanpassenishoedanookgeensprake.”Zozagook
zijnploegleiderValerioPivadat.“Blijvendoorwer-
ken en ritme opdoen, is het devies.Want de Giro
komt eraan. Het is de enigemanier omweer wat
competitief teworden. En ondertussen hopen op
beterschap.DieinfectieopdeluchtwegeninParijs-
NiceenCataloniëbezorgdePhilalwatconditionele
achterstand. Danwas er dat incident op training.
De Ardense wegen liggen er véél slechter bij dan
hierinNederland.Ikvreesdatdatzijnlichaamnog
meerzalteisteren.Metanderewoorden:hetwordt
ingewikkeld.” #MG, BA&
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E

1. Barcelona 33 76
2. AtleticoMadrid 33 76
3. Real Madrid 33 75
4. Villarreal 33 60
5. Bilbao 33 54
6. Celta de Vigo 33 53
7. Sevilla 33 49
8. Malaga 33 41
9. Real Sociedad 33 41
10. Eibar 33 41
11. Las Palmas 33 40
12. Valencia 33 40
13. Deportivo 33 38
14. Real Betis 33 38
15. Espanyol 33 36
16. Vallecano 33 34
17. Granada 33 30
18. Gijon 33 29
19. Levante 33 28
20.Getafe 33 28

Renner draagt zege op aan overleden ploegmaat Antoine Demoité

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