
DeMorgen. DINSDAG 05/07/2016 27DM. Tour2016

De overgang

ven rewind naar vrijdagnacht. Tegen de
gewoonte inwas ik na het drama tegen
Wales blijven hangen op de persconfe-
rentie, waarMarcWilmots nogal laat
verscheen. Het is hemvergeven, ook als
hij nooitmeerwas verschenen. Dat had
het voor iedereenmakkelijker gemaakt.

Daarnamoest de verzamelde pers het pers-
vliegtuig op naar Bordeaux, 800 kilometer vlie-
gen omdaar de koffers temaken, de auto in te
stappen en spoorslags 800 kilometer richting
België te rijden. De spelers vlogen ook eerst
naar Bordeaux en kort daarna naar Brussel,
omdaar zaterdagochtend als dieven in de
nacht te verdwijnen.
Ik reed die vrijdagnacht gewoonnaar huis,

nog geen 75 kilometer ver.Met voorspellende
gaven had dat niks temaken. De volgendewed-
strijd zou vijf dagen later in Lyon zijn en ik had
het gehadmet LeHaillan, waar alles top in orde
was, behalve het toiletmet dat houtzaagsel –
nog eenwerkpuntje naast de bondscoach, voet-
balbond! LeHaillan, datwas ook te veel niets-
zeggende persconferenties van spelers die
liever niet zouden spreken en te veel voetbal-
journalisten op een kluitje bij elkaar. Na drie
weken leek het daar op zo’n inteelteilandwaar
al na enkele generaties de eerstemisvormingen
optreden,met dat verschil dat diemisvormin-
gen bij sommige voetbaljournalisten…Ach
neen, laatmaar.
De autotrip naar huis in het holst van de

nacht verliep voorspoedig, behalve dat de gps
een heel lange filemeldde aan de grensover-
gang bij Rekkem.Omdie te vermijden, zijn er
binnenwegen. De trip van de overgang kreeg in
die nacht van 1 op 2 juli eenwel erg symboli-
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De sportzomer van Vandeweghe
Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour

en de Olympische
Spelen in Rio

Tinkov: ‘Sagan heeft
veel meer charisma
dan Froome’
Je hebt gek, knettergek en
Oleg Tinkov. Extatisch is
de Russischemiljonairmet
de Tour-start van Peter
Sagan, ietsmindermet
die vanAlberto Contador.
Maar dat komtwel goed,
denkt Tinkov.

Kwajongensblik, tong uit de
mond. Oleg Tinkov (50) steekt
op de Place Albert Godal in
Granville zijn hoofd uit de
Tinkoff-teambus en toont de
gele trui van Peter Sagan.
Smartphones gaan de lucht in,
camera’sdraaien.Deman–of is
het een groot kind? – lacht en
geniet. The show is on, inkom-
tickets zijn gratis.
We keren even terug naar

zondagavond?“Fuckthem”, riep
Tinkov, toen Sagan over de
streep kwam. Fuck who? “De
hele wereld, inclusief Obama”,
grapthij. “Als jeziethoehetalle-
maal verliep. Stuyvenhad twee
minuten voor op 2 kilometer
van het einde, één minuut bij
het ingaanvandeslotkilometer.
Niemand die nog geloofde in
een ritzege en gele trui voor
Sagan.Omeerlijk te zijn: ikook
niet. Maar Kreuziger deed fan-
tastisch werk voor Peter op die
laatste klim.Dankzij hemwerd
Stuyvennoggegrepen.Hetwas
de gangvanzakendiemeeufo-
risch en emotioneelmaakte.”

Feestje voor Contador
Er zit er anders wel eentje te
treuren in de ploeg. Tinkov
knikt. “Zelfzweef ik tussentwee
gevoelens.Eénhelft vanmezelf
isblij,deandere triest.Maar
ik blijf geloven in
Alberto (Contador,
JDK).Hij iseensterke
mens.Vorig jaarviel
hij twee keer in
de Giro en
uiteindelijk
won hij nog. Ik
hoop voor hem dat
hij dat kunststukje
kan herhalen.He’s a
fighter, you know.”

MaareerstgenietTinkovvan
degele truivanPeterSagan.“Hij
is de grootste vedette van het
wielerpeloton”, meent Tinkov.
“Hij isnietalleeneensterkeren-
ner,maarookfietsendereclame
voor deze sport. Ik vindhet een
eeromheminmijnteamteheb-
ben.Somsdraaithijdevolume-
knop in de teambus op tien en
dansenenzingenwe.Alwashet
maar om Contador wat op te
peppen.We organiseerden een
kleine party voor hem.”
De wielersport heeft nood

aan kerels zoals Sagan, vindt
Tinkov. “Chris Froome is een
fantastischecoureur,misschien
weldebesterennervandeTour,
maarwatuitstraling, charisma
en entertainment betreft komt
hij in de verste verte niet in de
buurt van Sagan.”
Tinkov geniet in deze Tour.

“Watwereldwijdeuitstralingen
publicitaire return betreft,
bestaat er geen grotere race.”
Maar het is niet zijn meest
geliefkoosd uitstapje. “Te veel
stress, te veel gedoe. Doe mij
maar deGiro.”
De teambaas stopt ermeena

dit seizoen. Maar: “Als Sagan
nogtweeetappeswint,blijf ik in
hetwielrennen.” �JDK⇧

‘Ik blijf geloven in
Contador. Vorig
jaar viel hij twee
keer in de Giro en
uiteindelijk won hij

nog’
OLEG TINKOV
TEAMMANAGER

TINKOFF

verdwijn, zal ik zijn ogen voelen branden van
achter de gefumeerde glazen van zijn busmet
die rare kleurencombinatie. Zo, danweet u nog
niet overwie ik het heb, en dat houdenwe zo.
Het lijkt wel of de RodeDuivels het erom

hebben gedaan, kwestie van dewielerliefheb-
bers te plezieren: zich laten uitschakelen daags
voor de Tour van start gaat, zodat het voetbal
naadloos kan overgaan in hetwielrennen. Die
halve finales van dat Euro 2016 – Portugal-
Wales godbetert – zijn onze zaken nietmeer en
die finale volgende zondag nemenwe er nog
wel bij, na de koers.
Euro 2016was absolute topsport, ook de

RodeDuivels, jawel. Topsport is de Tour de
France nogmeer en precies over eenmaand
worden deOlympische Spelen geopend en ook
dat is (niet altijd,maar vaak) topsport. Drie
keer topsport, drie totaal verschillendemilieus.
Neemnude journalisten. In hetwielrennen

spreken de twee grote Vlaamse sportkranten
tegen elkaar of zeggenminimaal beleefd goei-
edag. In het voetbal totaal niet. I kid you not:
journalisten van de ene grote sportkrant lopen
die van de andere straal voorbij. Ik ken ze alle-
maal en ik zeg tegen bijna iedereen goeiedag.
Op deOlympische Spelen inRio zullenwe dat
probleemniet hebben; haast alle geaccredi-
teerde Vlaamse krantenjournalisten hebben
een verleden bijDeMorgen, dus dat zalwel
loslopen.
Inmiddels is de Tour drie dagen ver en die

Karl Vannieuwkerke zit nog steeds voetbal-
praatshows vol te lullen. Hoe verzinnen ze het
bij die VRT? Erwas een rit gisteren,maar geen
Vive le vélo, wel Panenka. Mijn overgang is com-
pleet verstoord.

sche betekenis toen voor de grootlichten van de
auto ineens het naambordje van het gehucht Le
Dronckaert opdoemde. Een hele film speelde
zich af.
1998was het jaar dat ik voor het eerst over

wielrennen zou schrijven, door die doping-
Tour. 1998was het jaar dat Festina-soigneur
Willy Voetwerd tegengehouden bij datzelfde
LeDronckaert. Hij was verklikt door een ont-
slagen collega en in zijn auto zat genoeg doping

voor drie ploegen. Niet voor zijn eigen ploeg,
want dat spul zat in Lyon in een garage in grote
ijskasten,maar voor andere Franse ploegen en
voorminimaal één sportdirecteur die vandaag
nog grote siermaakt in het Tour-peloton. Hij
weet dat ik hetweet en hij is als de dood dat dit
wordt opgerakeld.
Een gemeenschappelijke kennis vroeg laatst

langs zijn neusweg of het klopte dat ik aan een
reconstructiewerkte, te verschijnen twintig
jaar na datum. “Nuheeft hijmij op ideeën
gebracht”, antwoordde ik. Er zijn geen plannen,
neen. Als ik straks in de Tour verschijn enweer

Het lijkt wel of de Rode
Duivels het erom hebben
gedaan, kwestie van de

wielerlie'ebbers te plezieren:
zich laten uitschakelen daags
voor de Tour van start gaat

Etixx-manager Lefevere boos:
‘We deden zowat alles fout’
De barometer vanMarcel
Kittel stond op onweer na
zijn tweede spurtnederlaag
in drie dagen. Teambaas
Patrick Lefevere baalt ook:
‘De superploeg van deGiro?
Die zie ik niet.’

Eengeeuwrit.Ruim200kilome-
terslenterenachter tweeFranse
haantjes. Dat hakt er natuurlijk
niet in. Gevolg: één frisse,
razendebende indestratenvan
Angerswaarbijdepuresnelheid
envinnigheidvanCavendishhet
bijna altijd halen vandekracht-
mens Kittel. Lefevere:
“Cavendish kwamheel laat. Dat
kan hij zich veroorloven. Hij
heeft die kattensprong in zich.”
Timing was het codewoord,

maarKittelenco.kregendekluis
niet gekraakt. “Wededen zowat
alles fout”, zagLefevere. “Vooral
de slotfase was ronduit drama-
tisch. Richeze, met Sabatini en
Kittel inhetwiel,gingaloptwee
kilometer van de streep vol op

kop rijden. Ik wist niet waar ik
het had.Wat ik geroepenheb in
de bus? Ik weet het niet meer,
maar het waren geen lieve din-
gen.Dit redden zeniet,wist ik.”
Kittelenco.reddenhet inder-

daadniet.Lefeverekeeklijdzaam
toe. “De blinde automatismen
die indeGirototeendubbelerit-
zege leidden, zijn verdwenen.
Misschien zijn ze te nerveus.”
Ook Kittel kookte, diep van-

binnen. Met hangende mond-
hoeken en verzegelde lippen
reed hij met de fiets richting
hotel in Trélazé, een buitenwijk
van Angers. “Logische reactie”,
vond Lefevere. “Marcel komt
naar de Tour om ritten te win-
nenendegele trui tepakken.En
danlukthet tweekeerniet.Hij is
zeeraangeslagen.Maarlatenwe
geen vroegtijdige conclusies
trekken.Ongetwijfelddienener
zichnogkansenaan.Inrit4gaan
we er opnieuw voor. Hoewel,
Limoges schijnt nog een lastige
aankomst te zijn.” �JDK⇧

J Links: Rode Duivel Axel Witsel baalt als een stekker na het verlies tegen Wales in de kwartfinale van het EK. © BELGA

J Rechts: In de Ronde van Frankrijk neemt Tinko( het peloton op sleeptouw tijdens de derde etappe. © BELGA
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