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Snel, scherp, maar geen Hinault
emoetenmet zijn allen erg blij zijn
datMarkCavendish opnieuwkan
winnen in deTour, zo valt op te
makenuit de hoera-berichten in
onze kranten.Hij heeft nu 28 over-
winningen, evenveel als Bernard
Hinault. ‘Opnieuwwinnen’ is niet

helemaal correct. Cavendishheeft altijd al
gewonnen in deTour,maar hetwas de laatste
jarenwat dunnetjes en vandaarwellicht
de opwinding.Wielrennenheeft zoweinig
charismatische figuren. Als er éénuit de
schaduw treedt,wordt hetmeteen voorge-
steld alsof hij uit de doden is opgestaan.
Vorig jaarwonCavendish ook een rit. Twee

jaar geledendanweer niet omdat hij in de eer-
ste rit in Yorkshire als een gek door alles heen
wilde sprinten, ten val kwamenmoest opge-
ven. In 2013wonhij ook twee ritten. In 2012
zelfs drie. Van 2013 tot enmet vorig jaar reed
Cavendish voorOmegaPharma-QuickStep,
later Etixx-QuickStep. “Datwas stress, bij
Patrick Lefevere”, zei ‘Cav’. Nuheeft hij
geen stressmeer, en daaromwint hij
opnieuw.Maar zoals gezegd is dat
geen juiste voorstelling van zaken.
Cavendishwas bij Lefevere een

volgevreten vedette geworden,
moeilijk nog vooruit te branden en
al helemaal geen trainingsbeest.
Gevolg: de kilo’s vlogen eraan,waar-
door een brug in een vlakke etappe al
heelwat jus uit zijn benenhaalde, hoe-
wel het talent altijd zichtbaar bleef.
Dwingende trainers hebben ze niet
bij Belgische ploegenwaar ongeveer
elke Belgische renner eenharde
werker is, duswat zouden ze een
buitenlandsemegaster achter de
veren zitten.

Straks naar Rio
En zo vertrokCavendishna drie
jaren inBelgische loondienst ineens naar
Afrika, naarMTN-Qhubeka, dat later de
naamzou veranderen inTeamDimension
Data. EnnuheeftMarkCavendish geen stress
meer en klopte hij, tot grote en begrijpelijke
ergernis van diens sportieve baas Patrick
Lefevere, zijn opvolgerMarcel Kittel, die
hem in 2013 nog onttroonde als beste
sprinter door vier ritten tewinnen en
hemopdeChamps-Elysées te kloppen.
Lefevere foeterdemaandag op zijn

ploeg.
Wat is ermis gegaan, Patrick?
“Alleswat ze fout kondendoen, heb-

ben ze fout gedaan.”
Dat ismotivational talk in Zuid-

West-Vlaanderen.Hetwerkte,want
gisterenwonKittelwel.
MarkCavendish trainde zich dit jaar

te pletter omde olympische ploeg te
halen en eindelijk lukte dat ook.Hij
zal zeker het omniumrijden en
staat samenmet BradleyWiggins,
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De sportzomer van Vandeweghe
Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour

en de Olympische
Spelen in Rio

Belgische debutanten kleuren Tour
1ste rit
Mont-Saint-Michel - Utah Beach

Theuns
verbaast
zichzelf

Edward Theuns (25) wordt vijfde
in de eerste massaspurt van zijn
allereersteTourenverovertmetde
klapookdewitte jongerentrui.Het
isvanRikVerbrugghein1999gele-
dendateenBelgdatnogeensvoor
mekaar kreeg. “Morgen start ik in
datshirt indeRondevanFrankrijk,
de max gewoon”, kirt ‘Eddie’. “Of
hetbijdieonedayof fameblijft,zien
wewel. Ikgahierongelooflijkhard
van genieten.”
Theuns ziet zich verder evolu-

eren in dit soort werk. “Ik wil een
spurter vanwaardeworden.”

2de rit
Saint-Lô - Cherbourg

Stuyven
strandt op
450 meter

Jasper Stuyven (24) sluipt mee in
de vlucht van de dag, gaat in de
finale solo maar sneuvelt op 450
meter van zijn doel. De Côte de la
Glacerie tekent zijn doodvonnis.
De dagprijs vande strijdlust en de
bolletjestrui ziet hij als troostprij-
zen. “Ikhadlievergewonnen.Over
die trui sprekenzeééndag,eenrit-
zege is voor de eeuwigheid.”
Stuyven wordt overladen met

felicitaties en steunbetuigingen.
Hij heeft duidelijk zieltjes gewon-
nen. “Dat deed deugd. Ik ben wel
trots opwat ikhebverwezenlijkt.”

3de rit
Granville - Angers

Theuns
wordt
weer vijfde

Nieuwe massaspurt en weer is
Edward Theuns op de afspraak.
Net als op de openingsdag finisht
hijalsvijfde.TheunsprijstStuyven
envooralCancellaraalsdankbare
locomotieven. Aan winnen komt
hij nog niet toe, maar blijdschap
overheerst. “Als je me bij de start
vandeTourhadvoorspelddat tel-
kens vijfde zou worden, had ik je
gek verklaard.”
JasperStuyvenzelfbehoudtzijn

bolletjestrui en ziet zijn witte
koersschoen door Theuns en co.
met rode stippenbeschilderd.

4de rit
Saumur - Limoges

Naesen
toont
strijdlust

OliverNaesensluitna29kilometer
aan in de vroege vlucht van vier,
die op 7 kilometer van het einde
wordtgegrepen.DeOostendenaar
houdt er de dagprijs van de strijd-
lust aan over. “Dit was nochtans
nietgepland”,klonkhet. “‘Wemen-
gen ons niet in die vluchten’, zei
teammanager Rik Verbrugghe.
‘Dat is alleen goed om je benen
kapot terijden.’Plotsbevondikme
in de kopgroep en werd ik voort-
gestuwd door dat enthousiaste
publiek.Datzie jenergensanders,
zelfs niet in de klassiekers.” �JDK⇧
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OwainDoull, EdClancy en StevenBurke opde
lijst voor de ploegenachtervolging.Misschien
dat hij de series rijdt op 11 augustus,maar op
14 augustus staan al twee zware dagen
omniumophet programma.
Hij is kilo’s kwijt, knarsetanden ze bij Etixx-

QuickStep. Ja, datwillenwebest geloven,
maar nuookniet overdrijven. De omstandig-
hedenwaren ‘TheManxMissile’ wel erg
gunstig gezind. Een eerste rit kanhij altijd en
overalwinnen, zeker in eenpure vlakke
sprint. De tweede rit haakte hij af op de laatste
hellingen. De derde ritwas een langemaar
tragewaarin hij geen krachten verspeelde en
waarin zijn concurrenten foutenmaakten.

Jawel, hij heeftHinault geëvenaard.
In aantal gewonnen etappes althans,
want daarvanhebben ze er elk 28. Nu
gaat hij achter EddyMerckx aan, die er
34heeft. Somswordende overwinnin-
gen vanMerckx enHinault afgedaan
alsmakkies: er zaten veel tijdritten bij.
Jemoet op eenfiets hebben gezeten
om teweten dat een tijdrit rijden en

winnennogwel andere koek is dan een sprin-
tetappe.Het zijn twee verschillende koersen,
maar in de hiërarchie staat een tijdritmijlen-
ver boven een sprintetappe.
MarkCavendish kanBernardHinault nooit

evenaren of eventueel voorbijsteken.Hinault
reed in de tijd dat een etappewinnen in de
Tour nogniet dewaarde van een villa had, dat
sympathieke en ongevaarlijke vluchters niks
in dewegwerd gelegd. EnEddyMerckxmag
dan al ietsmeer kannibaal zijn geweest, ook
hij gaf somswel eens een ritweg.
AlsMarkCavendish straks aanhet eind

van zijn carrière naar boven kijkt en zijn bril
opzet, zal hij hopelijk in de verte de enkels van
Hinault enMerckx zien. Deze herenhebben
respectievelijk 28 en 34 ritten gewonnen,
maar ook elk vijf keer de gele trui tot in Parijs
gedragen. Eén eindoverwinning is oneindig
veelmeerwaard danhonderd keer in een
zetel naar de streep teworden gepiloteerd om
daarna 50meter op kop te komen enmet
doodsverachting opdie streep af te stormen.

Jawel, Cavendish heeft
net als Hinault 28 zeges
in de Tour. Maar Hinault
droeg vijf keer de gele trui
tot in Parijs en reed in

de tijd dat vluchters niets
in de weg werd gelegd

M De Brit Mark
Cavendish maakt
veel indruk met
zijn snelle piste-
benen. Hij won
al twee etappes
in deze Tour.
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