
Voorwie nog in StevenKruijswijk (28)
mocht geloven: doe het niet. ‘Hier verlies ik
deGiro’, zei deNederlander op de top van
Risoul. Na een crashwaarbij hij een breukje
opliep,werd zijn etappe een kruisweg.
Chaves gaat deGirowinnen. Ofwordt het
tochNibali, de verbazende ritwinnaar?

LaghetaandeGirozelfofaandepersoonlijkheid
van zijn Nederlandse held Steven Kruijswijk dat
derittenkoersdevoorbijedagenaansaaiheid ten
onder dreigde te gaan?Kruijswijk had deRonde
van Italië in een ijzeren greep. Vincenzo Nibali
waszichzelfniet.EstebanChavesweegtmisschien
te licht.EnAlejandroValverde ismogelijk teoud.
Zeer tegende zinoefende Italië inhet uitspreken
van de naam van de toekomstige Giro-winnaar:
Kroeswiek?Kroiswijk?Of tochKruuzwik?
Het was een kwelling waarvan de Italianen

gisteren werden verlost. En het was Kruijswijk
zelfdieeengoudenkansomdeGiro tewinnende
nek omwrong. Dat deed hij bijna letterlijk, met
eencrashvoorbijde topvandeColledell’Agnello.
In eenwaanzinnig wit decor, zo’n 2.700meter
boven de zeespiegel, in een poging om de
razendeVincenzoNibali tevolgenindeafda-
ling, reedKruijswijk in een sneeuwwand.

Dewedergeboorte van Nibali
“Het was een stomme fout in de afda-
ling, ikverklootdaargewoonalles”, zei
deNederlander.Wewaren inmiddels
50 kilometer verder, in Frankrijk op
de top van Risoul. Waar Vincenzo
Nibali als ritwinnaar over de streep
was gereden, vijf minuten voor
StevenKruijswijk.EnwaarEsteban
Chavesderozetruialsnieuweleider
indeRondevanItaliëzoukrijgen.De
achtervolgingvanKruijswijkhad tot
nietsgeleid. Indestandzaghij zich-
zelf als derde staan, op 01:05 van
Chaves, 21 seconden achterNibali.

Kruijswijkgingverder: “Ikzat redelijkopmijn
limietopde topenwildenetwatetenendrinken.
Ikprobeerdede rest te volgen,maakteeenstuur-
fout en knalde vol in die sneeuwwand. Danweet
je dat het voorbij is. Je blijft geven, maar mijn
lichaam deed overal pijn. Mijn rug, mijn ribben.
Enmijnmoraal, die is ookwel gebroken.”
Eén week lang leefde hij in een roze droom.

KruijswijkbrachtNederland inextase.Hij zoude
opvolgerworden van Joop Zoetemelk, de laatste
Nederlanderdieeengroterondewon,36jaargele-
den in deTour.

Maarhet vergaatKruijswijk zoalshet
vorig jaar Tom Dumoulin in de
Ronde van Spanje is vergaan.
Dumoulinkraakteopdevoor-
laatste dag onder het geweld
van Fabio Aru, een ploeg-
maat vanNibali. Kruijswijk
haaktnogeendageerderaf.
Tenzij hij vandaag alles

weer rechtzet inde laatste
grote etappe van deze
Giro, van Guillestre naar
Sant’AnnadiVinadio.Dan
wordt erweer geklommen
over de Col de la Bonette
(2.715 meter) en de Colle
della Lombarda (2.350
meter).

Hoe kan het keren? Vincenzo Nibali klom als
een bezetene. De Italiaanse kampioen was een
heleweekzichzelfniet.Precieseenweekgeleden
werd hij door Kruijswijk en Chaves kansloos uit
het wiel gereden. Een dag later in de tijdrit werd
het zomogelijknogerger. Engisterenmaaktehij
in één keer een achterstand van 3:23 goed op
Kruijswijk.Sterker,Nibali reedChavesuithetwiel.
AlsNibali voor de tweede keer in zijn carrière de
Ronde van Italië wil winnen, moet hij vandaag
nog44secondengoedmakenopChaves.Gisteren
werdhij alvast demorelewinnaar vandeGiro.

Chaves in voetsporen vanQuintana?
Maar het was Esteban Chaves die het kleinste
maatjevanderozetruimochtaantrekken.Chaves
lachtevanoortotoor,hijdruktezijnbewondering
uit voor Nibali – “Vincenzowas de sterkste” – en
zijn spijt voor wat Kruijswijk was overkomen –
“Jammer voor Steven.Maar dit is racen.”
Twee jaar na Nairo Quintana kan een andere

Colombiaan de Giro d’Italia winnen. Esteban
ChavesrijdtvoordeOricaGreenEDGE-ploegvan
Gerry Ryan. Die is gek van wielrennen en heeft
geld te veel. In 2011 kreeg Cadel Evans van Ryan
een gele Cadillac cadeau. Gewoon omdat hij de
Tour had gewonnen en omdat hij eenAustraliër
is.EvansreednieteensvoorOrica.Watwordthet?
Straks een roze Chevrolet voor Chaves? �MG⌅

Ronde van Italië - rit 19 (Pinerolo - Risoul)
1. Vincenzo Nibali (Ita) 162 km in 4u19:54
2. Mikel Nieve (Spa) 0:51
3. Esteban Chaves (Col) 0:53
4. Diego Ulissi (Ita) 01:02
5. Rafal Majka (Pol) 02:14

Algemeen klassment
1. Esteban Chaves (Col) 3.166,1 km in 78u14:20
2. Vincenzo Nibali (Ita) 0:44
3. Steven Kruijswijk (Ned) 01:05
4. Alejandro Valverde (Spa) 01:48
5. Rafal Majka (Pol) 03:59
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Rozedroomspat uiteen
Kruijswijk valt in afdaling, Chaves neemt leiderstrui over en Nibali herrijst in Giro

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Diversiteit
n de kou, de regen of in de blakende zon,
tegen dewind in, rammen ze zich jaar in jaar uit,
dag in dag uit, eenweg op het kanaal Zeebrugge-
Brugge, op deWatersportbaan of opHazewinkel
en altijd in de volstrekte anonimiteit. Obreno, is
dat geen zwemcoach? Ja,maar die heet Stefaan
enHannes is een roeier en het is niet bekend of

ze familie zijn. En dan TimBrys enNiels Van
Zandweghe, wie zou die kennen? Sinds dinsdag zijn
het drie household names, staan ze op alle sites en in
de kranten, komen op de radio, worden vermeld in
Het journaal, hetVTMnieuws.
Volgendeweek zullen ze vast in een avondshow

moeten komen uitleggen hoe het zo ver is kunnen
komen dat ze zich volgens de criteria van de inter-
nationale roeibond FISAmet twee boten hebben
geplaatst voor de Olympische Spelen, en dat er van
diezelfde FISA tochmaar één bootmag gaan. Tenzij
het dit weekend alsnog goed komtmet diemissie
van de Koninklijke Belgische Roeibond richting
Lausanne om ze allebei in Rio te krijgen.Maar ik
heb er een hard hoofd in.
Dewereldroeibond staat niet bekend als een

soepele,moderne bond. De steun van deNieuw-
Zeelandse olympisch kampioenMaheDrysdale, die
voor de twee Belgische boten pleitte, is welkom. En
dat de noorderburen via nlroei.nl een petitie hebben
opgezet voor de Belgische boten, doet goed aan het
hart.
Maar, de regels waren gekend. België kon bij het

WK van 2015 geen enkele boot olympisch kwalifice-
ren en kreeg dus één quotumplaats voor het hele
land. Dat volstond, want van die tweede lichte dub-
beltwee Brys-Van Zandweghe
was nog geen sprake. Tot ze
zo’n progressiemaakten dat
ze ineens ook voor die quo-
tumplaats in aanmerking
kwamen. En jawel hoor, het
ondenkbare gebeurde:
Obreno en de lichte dubbel-
tweewonnen allebei hun
kwalificatierace op de Rotsee
in Luzern.
Alsmaar één bootmag

gaan, zou dat skiffeur Hannes
Obrenomoeten zijn. Jawel,
het is een beetje zijn schuld:
hij had zichmoeten plaatsen
op hetWK vorig jaar,maar
viel daar door demand.
Ondertussen heeft hij zich
herpakt enwordt hijmentaal
begeleid.Met succes, want hij
klopte inmiddels dewereld-
kampioen en viel een paar keer net naast het
podium. Obreno behoort al twee jaar lang tot de
besten van dewereld in de (eenmansboot) skiff,
samenmet de achtriemhét koningsnummer van
het roeien.
Deze hele problematiek kadert binnen het uni-

versalisme van deOlympische Spelen. Tegen-
woordig heet dat diversiteit en daarmogenwe niet
tegen zijn. Ofmisschien een beetje. Diversiteit,
universaliteit, allemaalmooi,maar de Spelen zijn
topsport en topsport is elitair: de besten tegen de
besten.
In het zwemmenmag een land per nummer

maar twee atleten afvaardigen,maar er staan door
die diversiteit soms zwemmers en zwemsters uit
andere landen op het startblok die halfweg de 100
meter even rustmoeten nemen. Idem in het atletiek.
In de eerste serie van de 100meter sprint lopen
meisjesmet nikabs, wapperende hoofddoeken en
lange broeken die tussen de vijftien en twintig
seconden nodig hebben omover de streep te
komen.
Demeeste van die uitnodigingen in het kader van

het universalisme – de zogeheten tripartite invitati-
ons – gaan naar zwemmen en lopen, en gelukkig
niet naar gevaarlijke sporten als boksen of BMX.
In technische sporten zoals roeienwordenmaar
enkele van die uitnodigingen uitgedeeld – voor Rio
twee in de skiff omprecies te zijn. Die deelname-
bewijzen gaan naar roeiers, of wat daarvoormoet
doorgaan, zoals Luigi Teilemb uit Vanuatu (een
eiland in de Stille Oceaan) en naar Al Hoessein
Gambour uit Libië.
Belachelijk? Op het eerste gezicht wel, maar

Teilemb schijnt een belofte te zijn die in Nieuw-
Zeeland roeit, al is alvastMaheDrysdale niet zo van
zijn talent overtuigd. De Libiër Al Hoesseinwerd in
oktober vorig jaar jammerlijk vierde op het olym-
pisch kwalificatietoernooi voor de Afrikaanse zone
in Tunesië. Het is te hopen dat hij is blijven trainen.
De bekommernis van het Internationaal

Olympisch Comité en dewereldroeibond om elke
sport zo universeelmogelijk temaken via de
Olympische Spelen is achterhaald en leidt tot com-
pleet absurde situaties. Zo zou het vrijgekomen
startbewijs van België worden ingenomen door nóg
eenDeense boot en die hebben er al vijf in Rio.
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‘Ik probeerde de rest te volgen,
maakte een stuurfout en

knalde vol in die sneeuwwand.
Dan weet je dat het voorbij is’

STEVEN KRUIJSWIJK
KOPMAN LOTTO.NL<JUMBO
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